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ലില്ന ഠ 0൦ ൩൦65]: ൧0 ൨൧൩൬൨൧1൦ ൧0 0 
ഗ്യ 1265 0 0൧ ടാധിടം 2! 11൦ ഉഷ ൮൭ 
ഇണ ഠോബ്ബമനഠട 072 (നിന്ന ൭൧൧0 20൮. 
[0ഇ. 1633 15 20% ൨൦ ൨620 വ് ൧൧1൨൦൧ 
611൧൩, 01 1൨൦ ബോ ഠഴല 7൦110൩; 
11൦ 19 20% (൨൦ സല ൨ ൭൧൧൧൦൧൪൨൦൦ 1൭യ, 

ച൪ ച്ച് വീക്കിലി 

0 ൯൦ ഠേധറ്ഡലഠ7 ൨ ക സ്7൦, ൨൦ 
ഈ'നിട615 ൧0 1620൨0൦5 ല് ന്ഹ്ടഥബ്ബ്നം 
ര്ഠ 20 ലി] ഴഠധ 0 സ്ഥ്ര്്ബ്ര ൨ധ/ 
191007 00 1൨൦ ട് 13620 4 യവന 
്ഹ്ട്മിഥ ട൨ഠ0ധിര് ൯൦ ൭ സബ്ഥ൦ടട ൩0 
൧0 ലട, ൩0% ഠബ്ധട്ഥ£ 1ടല് ബു 
020 സ 2ല്ന്ല- 07% ചി നന്ടഥ്ഫ 
ര്ഠഥോോടെ; 019 90൧ 0൩൩ ഗ്പ്സ്ധ്ടെ 

൩0 ൬ഠഡ: 0൩ റഠയാട, ൩൭൩ 9ഠധ ൨൦97 
0൦ ലവ! വ് 1ടടധട- 270726 ചി] ്ഥ്ടല്കഛ 
01 ലിട, 3027 ലബന്പി൦ഴണ്ബസട ൧൪ ൬0 
[പിഡടടം ൬൦൩ 0 ഠന൦ 0 ൮൩, 
പ് ഠ്വ്നല 1ട റണ൭൩ഠ൦ഠ വ് 90-൩0 1062 
പ് ൭ഠഠ,ം ൧൦0 ൩൦ ഇാഠര്൩ടടട 1൩ ൮ 
ഭല്സംട, ൩0% ൬70 ൧൧ 761[ല്ഠയടം 20% 
ലല ്ല്ടഥ്ഫം, ൩0% ൬ 06൩ സ്നിടം, 
ഒനഠ0 20 ൬0൧ 0ലനഇ ൬0൩൧] 12 സ൭൧ 
15 റബദണറദറ 15 ൦൬ ൬0൮൧ 0൨൩ള ൧൭% 
ഇഠ സ്ബിവഥള£ 0 ൭00 സാല 3ട സബ 
0 10, ൨൦ പയ ലല, 0൦ 0ല്ഥള വ് 
1ഠസ൦ ക൧0 )൨5ലിഠേ ൧ ധം, മട 1 ്ട 
൬3൩651 170 111൩ "07൨05൦ ൬൧1 1ട ഒട 
0 ൪7൨05൦ 220൦൧൨ 15 1/൮. 

1.0 ന൦ ഡിഠടല, മട 1 1ം സില 
ഉടന] ഡാ20ി- 12614൦ ന, 02 സ൨൧ 
൦ 7൦11ലഠധട കഷ വ്ധ്ടഥ്ഷ: 1 സാധി 
20 ൧൦ ഡാബബി൦ 05൧൨ റ്ഹ്ട- 
ലബ്ധി ഡല ഠ7 1൨൦ ടചിം വ് റ്ലിട- 
ബി: ൧൩൪ ലം നം, 90 സ൨൧ ഒ 
ടട [0൩ 71460൩ മഠ ച കല്യ 
[20൩ 0സ്ഥടഥക്പ്ലും, 2 ദ്ട 20% ഠാ 7- 
ഇഠട൦ ഠ ൩൭1൭ 370൨ 7ലീ/ജാാധട ഒറ (1ഗ്ട. 
21൩ സ്സ൩ണ യ 1206707൦ (൫൨൪൦ ചി] പ് 
16ടധട 102 027 ധ്൩൦- 7 ൨3 1ടടട ൦ 
05% ന0% ൦ദ്വേടട 136 0700 ൭ മഴ 

1; 
൮ ജയഭുരതം ആര്യവൈദ്യശാല (൫) 

വ്. ര. പുനലൂര്. ൽ 

കൊട്ടാരക്കര 1്ഠ- 

കുളത്തുപ്പുഴ, കണ്ടഠം 

ആയൃരലേദ ഓഷധസോ 

പടട ടെ പ്ടാ ടെ ്ടടകെ 

ടട ടട ടെ. 

ം 

ഏജന്സികഠം അഞ്ച, ആയ്കര്, അടൂര്, കൊട്ടാരക്കര 4 ॥ ാ 

] 
ഴ് 

ചാത്തന്തൃ൪, ചെങ്ങമനാട്ട്, 

$ പുക, വാജികരണസുധ, ഉരമരുന്ധ 
ഗുളിക, പ ത്വാത്ര്! പല്പ്പപൊടി,. നാസികാചൂരണ്ണം, മാനസമിത്ര 
വടകം, തങ്കഭസ് മം തുടങ്ങിയ പ്രത്വേക ഓഷധങ്ങളു.ം , പ്രധാന 
പ്പെട്ട മഠ൭൮ എല്ലാ ആയുർവേദ ഓഷധങ്ങളും ഹെഡാഫീസിലും 
ബ്ബാഞ്ചകളിലും വിന്നു, മിതമായ വിലയ്ക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഏജു 
ന്സികളില്ലാത്ത സലലങ്ങളില് ഏജന്സി അനുവദിക്കുന്നതാനണ്ന്. 

ധൈദ്യന് 

വി. ഒ. തോമ്മത്്, 

പുനലൂര് 

ദ് 

നവംബര് 13 

261/ലിഠനം ൨2 ൦ക്വേട൦ 1൦ 135 ൨൦ ഥാര് ധ് 
2ലി1ിഠന, ലാഠം 761൦൩ ൩0 ലലാം 
ലാം റഫ്ടഥ്മ്്ഥ ഫര് മ൩-01ന്ട- 
ബ്ന സ്7൦ 5026 134 ചി! ഠഠ്േധേടം 
18 1ട ൨൦ 811 10 ൦ ൬൭൩ 1൩൨ ഡ്യു 
ഉബ്ഠര് 0 2 1൨൦ “ടിയ 13ല്നഇം 22 
100൦൩ ടദഗ്നള ഉഠയല- 1൨ 0൦ ബ്യ്ട6൧ഠ%, 
സി ൭1: 70൩ വട 1ലാഠ1 ൧0 2200൦ 
ഒറ സട 765 10 027 ടഠഖിട: ളി 

20 ൩0% കടം 1൩ ്ട ൩0൩൦ ഗി 
സ്ഭ ടലി] റഠ 07 ൩0 ൭00൩ 51ല1 701107 
170൩ ൨൦ “പസ 1ല൩0, 70൩ 1൨൦ 765 1൩ 
0൧ ടഠധിട: 2൦ 2൦ ൭51 ഠ7 ൭0 ഠഠ 20% 
മട] ൨ഠയ ൫൦ ഉാഠര് ബട 0110൦ 170൩ 
111൦ 000൩൦655 ൨ 2 2൦൦ 116 ഠ11ഠന) 
6൦0൩ /011ഠയട വാല്നള്, റ നഴ മഥ്ഠ൩ം 
00 ഒ൧40൩, ൭൩0൩൧൦7൦ ൧00൧2 /ഠ110യട 
9൦ ലാല, 10620 ല്നലം, ടഗഠാനളല 
ല്ഥള ൦ ഷി ഠധ നിറ ഡാധിര് 0൭ 
26൦, ഗ്ഗ, ഒറ നഠ൦൦ 1256, ല് ധാ 
സ്സ ൩൦൦൦ 765 072 ടഠധിട 1൧ ഠഡ യഥിര് 
റഡ്൧ ൭൧ലഠട യാധിഠള്ി ൧൦ നതഠ0൦൦ ഡഠമസം 
10076 ഠോദ്ധബ്നല, ഠോേറ്ഡബ്ഥള 1൦ 
2൭൦09 ൨ ഠധ നം, ല് ൨9൦ ൦ 0൮ 
ല് മ ൩൦൦ ൮0൩0 1൦൦] ൨ ഠഡ !ന്൦ം 
1701 07 ൨7൦ 000൨ ൽ 2൦0൦2൧൨൩ 
സ്വര സ ചല റുധ്൦ 

ചര്ച്ചവീക്കിലി വരിസംഖ്യ 
( എപ്പോഴ്ചംമുന്ക്ര൪) 

രൂ, ണം, സ, 

ഒരു വര൪ഷത്തേക്ക് 60:48 
ആവമാസതത്തേക്കു" വി 

ഓഠപ്രതി 0__2- 
ലി 

ത 

കുന്നിക്കോട്ട, ഷ് കല്ലിശ്ശേരി 

പത്തനംതിട്ട, ഹരിപ്പാട്ട് 

വൈദ്യകലാനിധി 



: യ വികാരിജനഠലായ 

1 

ി 

ം 

തുലാം 2 
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ചര്ച്ച വീക്കിലി 

കുണുതെപപപോയ നിയമച്ചരുറം 
ക (എം, കയ്യന്, കോതമംഗലം) 

199 1__ലെ ചാപ് ഠഠ൪സമ്മേളന 
ത്തില് ഫ്ഠാന്സിസ് പുതുതായി ന 
വികരിച്ച നിയമാവലി സമര്പ്പിച്ചു. 

9000 __ത്തോളം സഹോദരന്മാര സ 
ന്നിഹിതരായിട്ടുണ്ടു . എങ്ങും പ്രതി 
ക്ഷാനിര്ഭരമായ നിത്തൂബ് ദത, പുതി 

ഏലിയാസ് 

അഭ്ധ്യക്ഷപിഠം അലങ്കരിക്കുന്നു. ഏറ 

ധും വിനീതനായ ഒരു അനുയായിയു 

ടെ നിലയില് ഫ്ഠാന്സിസ് പൂതി 
യ വികാരിയുടെ പാദത്തിങ്കരു സ്ഥാ 

നമുഠപ്പിച്ചും സമ്മേളനത്തില് എന്തെ 

ങ്കിലും പഠയണമെൊെന്നു ഫ്ഠാന്സി 
സിനു തോന്നുമ്പോഗ അദ്ദേഹം ഷു 
ലിയാസിനന്െര വനസ്ത്രത്തൊങ്ങലില് 
പിടിച്ച വലിക്കും. ഉടനെ ഏലിയാ 

സ് തല ക്ൂറിച്ചു ഫ്റഠാനസിസിനു 
പഠയാനുളളതു കേട ശേഷം എഴ്ണനേ 
൭൨൮ അക്കാര്യം സഭയില് പ്രഖ്യാപി 

രി 

ക്കഠം 

ഫ് ഠാന്സിസ് അങ്ങനെ അവിടെ 

ഇരിക്കുകയാണു, എല്ലാവരുടെയും 
സ്നനേഹാദരങ്ങശ ആര്ജ്ജിച്ചിട്ടുളുളു സ 

മൂഹപിതാവു”. എന്നാല് അവരില് വള. 
രെ കുഠച്ചു പേര് മാത്രമേ ഇന്നു് അദ്ദേ 

ഫത്തോട്ട് ക്രവ൮ം വിശ്വസ്തതയും പുല 

തൃതുന്നുളളു.. 
നിയമാവലി വായന തുടങ്ങി. പ്രതീ 

ക്ഷാനിര്ഭരമായ നിശ്ശൂബ്ദത ആശ 

കാഭരിതമായി മാഠിം ആരുമാരും മി 

ണ്ടുന്നില; നാവടത്ങിയതുപോലെ. അ 

വരുടെ പരാതികശക്കു വിധേയമായ 
വകുപ്പുകളെല്ലാം കുേക്ര്ൂടി വികാരാ 
വേശത്തോടുക്രടി പുനരാവരത്തിച്ചി 

രിക്കുന്നുവെന്നു മാത്രം അഭേദ്യമായ 

ഒരു ദര്ശനത്തെ കുേക്കൂടി പ്വക്തമാ 
യി ചിത്രീകരിക്കുന്നതിനുളുളു ഒരു ശ്ര 

മം പുതിയ നിയമാവലിയില് നട 

ത്തീട്ടുണ്ടു ം ഐക്വത്തിനു വേണ്ടിയുളള 

തീവ്രമായ അഭ്വരത്ഥന അതില് ആദ്യ 

ന്തം തിരുകിച്ചേരത്തിരുന്നു, 

19 91 _ലെ നിയമാവലി മതചരി 

ത്രത്തിലെ ഏഠഠവും അത്ഭുതകരമായ 

ഒരു പേദരേഖയാണു”. അതൊരുനിയ 

മമെന്നു പഠഞ്ഞുക്രടാ. അതു് ഉടനീളം 

അഭ്യരത്ഥനകശ മാത്രമാണു. വാസ്ധുവം 
പഠഞ്ഞാല് ഒരു നിയമാവലി എഴ 
തിയുണ്ടാക്കാന് ക്ഷണിക്കേണ്ട അവസാ 
നത്തെ വ്യക്തിയാണ് ഫ്ഠാന്സി 
സ്. ഒന്നാമതു നിയമപ്രശ്നങ്ങഗ 

ഗ്രഹിക്കാന് പ്രാപ്യമായ ഒരു മനസ്സല 
ഫ ഠാന്സിസിനേ൭തു”. രണ്ടാമതു 

അദ്ദേഹം നിയമനിരമ്മാണത്തിരു 

വിശ്വസിച്ചിരുന്നില്ല; ആത്മിക പ്ര 

ചോദനത്തിലാണു” അദ്ദേഹം വിശ്വ 
സിച്ചിരുന്നതു . ഒരു നിയമാവലി 

തുന്നതു സംബന്ധിച്ച ഫ്ഠാന്സിസി 
നെഠ അഭിപ്പായമെത്തെന്നു താഥെക്കാ 
ണുന്ന ഉദ്ധരണിയി തനിന്നു കാണാം: 

ദൈവത്തിലുള്ള വിശുഭ്ധ സ്ന്നേ 
ഹത്താല് ഞാന് എല്ലാ സന്വാസി 
മാരോട്ടം മിനിസ്റ്റരമാരോട്ടം മാ൨൮ു 

ളളുവരോട്ടം അപേക്ഷിക്കുന്നു നി 

ഞ്ങഗ എല്ലാ പ്രതിബന്ധങ്ങളും ഡ്വാ 
കുലചിത്തകളും മാഠഠിവച്ചു്,കത്താ 
വായ ദൈവത്തെ നിരമ്മല ഹൃദയ 
ത്തോട്ടം ആത്മാത്ഥതയോടുംക്രടി 
സേവിക്കുന്നതിനും സ്ന്നേഹിക്കുന്നതി 

നും ആദരിക്കുന്നതിനും---അതാണു 
അദ്ദേഹം എല്ലാത്തിലുമുപരിയായി 

ആവശ്യപ്പെടുന്നതു __നിങ്ങഗ നി 
ങ്ങളെത്തന്നെ പരിപൂര്ണ്ണമായി ശു 

ഭ്ധീകരിപ്പിന്....നമുക്കുവേണ്ടി സ്വ 
ന്ത പിതാവിനെ വിട്ടു” ഇഠങ്ങിവ 
രുവാന് സന്നദ്ധത പ്രക്ടിപ്പിച 
ദൈവപുത്രന് വിശുഭ്ധ സുവി 
ശേഷത്തിലും സത്യമാരശുത്തിലും 

ജീവിതവിശുദ്ധിയിലും സത്വസന്ധ 

തയിലും നമുക്കു കഥിയാം ..-ഇനിയ്യം 

യാതൊന്നുംതന്നെ നമ്മെ തടസ്സ്പ്പെ 
ടുത്താനോ നമ്മില് ഭിന്നത ഉളവാ 

ക്കാനോ നമ്മേ തടഞ്ഞുനിവൃത്താനോ 

അനുവദിച്ചുക്രടാ. നാം ജീവനോ 
ടിരിക്കുന്ന കാലമെല്ലാം ഏതു സ്ഥല 

ത്തും ഏതു മണിക്രൂഠിലും ഏതു ദിപ 

സത്തിലും മുടക്കം ക്രടാതെ വാസ്തു 

വമായയം വിനയത്തോട്ുക്രടിയും നാ 

മെല്പാരും വ ശ്വസിക്കണം. അത്യ, 

ന്നതനും സരവാധിപതിയും ശാ 

ശ്വതനുമായ ദൈവത്തെ, വിതാ 

വും പുത്രനും പരിശുഭ്ധാത്മാവുമായ 

ത്രിയേകദൈവത്തെ, സരവമനുഷ്വ 
രുടെയ്യം സ്രഷ്ടാവിനെ നമ്മുടെ ഹൃദ 

യങ്ങളില് വഹിച്ചു” അദ്ദേഹത്തെ 
സ്ന്നേഹിക്കുകയും വണങ്ങുകയും സേ 
വിക്കുകയും അനുഗ്രഹിക്കുകയും മമ 

ഹത്വപ്പെട്ടത്തുകയും സ്മൃതിക്കുകയും 

നന്ദി പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാം. 

അദ്ദേഹം ആദിയും അന്ത്യവുമി 

ല്ലാത്തവനാണു”* പരിവര്ത്തനമി 

പ്ര 

ല്ലാത്തവനും അദൂുശ്വനും അവര്ണ്ണ 

നീയനും മനസ്സിലാക്കാന് പാടില്ലാ 
ത്തവനും അഗോചരനും അനുഗു 

ഹീതനും പച്രശംസനീയനും മഹ 

ത്വപൂര്൪ണ്ണനും ഉ ദാത്തനും അത്യയന്ന 

തനും മധ്യരോദാരനും സൌന്ദര്യ 

ശ്രേഷ്ഠനും ആനന്ദദായകനും ആണ 

ഭേഹംം മാത്രമല്ല, എല്ലാക്കാലത്തും 

എല്ലാത്തിലുമധികമായി ആഗ്രഹി 

ക്കത്തക്കവനും അഭ്ദേഹംതന്നെം 

ആമ്മീന്. 
സമ്മേളനത്തില് സംബന്ധിച്ച സ 

ഹോദരന്മാര സ്ൂുംഭിതഗാത്രരായിരുന്നു 

പോയിം അവര് കലഹഛൃുത്തിനൊരു 

മ്പവേടാഞ്ഞതു യൃഗോലിനോയുടെയ്യം 

ഏലിയാസിന്െഠയും നയകോവിദ 
ത്വംകൊണ്ടാണു. ഫ് ഠാന്സിസി 
ന്റെ പ്ൃക്തിത്വത്തിന്െഠ അജയ്യ ശ 
ക്തിക്കു മികച്ച ഒരുദാഹരണമാണതു്, 

ഫ് ഠാന്സിസിനെ ക്രടാതെ തങ്ങള് 
ഏതുമില്ലെന്നും അവര് ഇരുവക്കും ന 
ന്നായി അഠിയാമായിരുന്നു. ഫ്ഠാന് 

സിസിനെ ക്രടാതെഴുള്ള ഫ് ഠാന്സി 
സ്ത്ന് സമൂഹം ഏതോ അസുലഭ പ്രകാ 
ശം നഷ്ടിഭവിച്ച ഒരു സാധാരണ വ 

തക്കപോലെ അസ്ധുപ്രഭമായിരിക്കും. 

ഫ്ഠാന്സിസ് അവരെ തള്ളിക്കളയുന്ന 
പക്ഷം സുശിക്ഷിതമായ ഒരുഫ് റാന് 
സിസ്റ്ന് സൈന്വവ്യൃഹം നിരമ്മിക്കു 

ന്നതിനുളള പദ്ധതികഗ ചുരുട്ടിക്കെ 

ട്ടിക്കൊണ്ടാല് മതി. എന്നാല് ഫ് റാന് 

സീസ് മരിച്ചു; വിശുഭ്ധനായി ച്പ 

ഖ്യാപിച്ചുകഴിഞ്ഞാരു സംഗതികഗ 

പാടെ വ്ത്വാസപ്പെടടം, പിന്നെ അ 

ദ്ദേഹം എക്കാലത്തേക്കും സമൂഹസ്ഥാപ 
കനും അംഗങ്ങഗക്കു പിതാവുമായിരു 
ന്നകൊള്ളു.ം. ഇഷ്ടംപോലെ പ്രവരത്തി 
ക്കാന് യുഗോലിനോയ്ക്കകും ഏലിയാസി 
നും അവസരം ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും. 

ഫ്ഠാന്സിസ് 'പഠിപ്പിച്ചകായ്യങ്ങശ 

മിക്കതും തിരുത്തുകയോ മാഠറിക്കളുയയ 

കയോ ചെയ്യാന് അപ്പേഗ അവസര 

മുണ്ടാകും. എന്നാല് ഈ സന്ദര്ഭത്തില് 

ഫഹ്ഠദന്സിസിനെ നയോവപായങ്ങ 

ളാല് വശീകരിക്കുക തന്നെ വേണംം 

കര്ദ്ദിനാളിനഠിയാം., ആ കൊച്ചു സ 

ന്വാസി തന്നെക്കാഗശ വജുരെമടങ്ങു ശു 

ക്തി ക്രടിയവനാണെന്ന് 
പ്രായോഗിക ബുദ്ധികളായ ഏലി 

യാസും യൃഗോലിനോജുംക്രടി തന്ത്രവൂ 

ര്ഖ്വം പെരുമാഠി. കര്ദ്ദിനാഗ വികാ 
രിജനറാളിന്െറ നേരക്കു തിരിഞ്ഞ 

തലയാടി' മന്ത്രിച്ചു; “എനെഠ പക്കരു 
വിട്ടേക്കുക, ഞാന് ശരിപ്പെടുത്തിക്കെയ 
ളാം.” അതു മനസ്സിലായെന്നും ഏ 
ലിയാസ് തല കുലുക്കി. യുഗോലിനോ 



ചര്ച്ച വ്വിക്കിലി 

വെട്ടിക്കല് ദുയറാപ്പള്ളി 
(പി. എം. പത്രോസ് മുളന്തുരുത്തി.) 

മലങ്കര സുറിയാനി സഭയിര ഇക്കാ 
ലത്തു പല ദയാഠാകഗ ഉണ്ടു്. 

യില് ചിലതു കാതോലിക്കാ വക്ഷ 

ത്തും മഠറു ചിലതു്” പാത്രിയര്ക്കിസു 
പക്ഷത്തുമായില്പ്പോയിം അതിനാല് 

ഈ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പുരോഗമനം 

ആശാവഹമായിരിക്കുന്നില്ലം ഇവയി 

അ മിക്കതും അവയുടെ പ്രാരംഭദശ 
യിരു നിന്നുഭ വളരെ വളരെ മുമ്പോട്ടു 

കടന്നിടില്പം അതിനാല് ദയവാ പ്ര 

സ്ഥാനം ഇന്നും നിരങജ്ജിപാവസ്ഥയി 

ലാണു നില നിന്നു പോരുന്നതെന്നു സ 

വ്യസനം പ്രസ്മാവിക്കുന്നതില് അന്യ 
താശങ്കക്കവകാശമില്ലാത്തതാകുന്നു, 

ലോക ചരത്രത്തിന്െഠ ഏട്ടകശ 
ഓരോന്നായി പിഠകോട്ടു മഠിച്ചു നോ 

ഒ്ളഒമ്പോഗ സഭകശക്കും . പട്ടക്കാരക്കും 
ഒരു കാലത്തു അവിടേയും പ്രഥമഗണ 

. നീയമായ ഒരു ഓന്നത്വ സ്ഥാനമുണ്ടാ 
യിരുന്നതായും പല സ്ഥാ൨ നങ്ങളേയും 

അധികാരി വരഗ്ശങ്ങളേയയം പ്പെതു 

വേ ജനസാമാന്യം ബഹുമാനിച്ചു ആആ 

ദരിച്ചിരുന്നതായയം കാണാവുന്നതാണു“ 

ആദിമ കാലങ്ങളില് രാജ്യഭരണം 

നടത്തിയിരുന്നതും പ്രധാന നീതി 
ന്വായാസനങ്ങഗ പോലും അലങ്കര?) 

അവ 

ഫ്ഠാന്സിസിനെ അരികെ വിളി 

ചൂ മാധ്ൃയര്യമേഠിയ സ്വരത്തില് ചില 

കാര്യങ്ങള് പ്രസ്താവിച്ചു. നിയമാവലി 
ഭേദഗതി ചെയ്യുന്നതില് ഒരു ശ്രമംക്ര 

ടി നടത്തേണ്ടതിന്െഠ ആവശ്വകത 
കര്ദ്ദിനാഗ വ്യക്തമാക്കി. പ്രത്വേകി 
ലയ പലേടത്തും അതു കുരേക്രൂടി നി 
ഷ് കൃഷ്ടവും സംഗ്രഹീതവധുമാക്കേണ്ടതു 

ണ്ട്, പാപ്പായുടെ മുഡില് സമര്പ്പി 
ക്ളന്നതിനുമുമ്പു; അതു കുഴേക്രൂുടിനല 

രൂപത്തില് മാഠിയെഗ്ൃതൂുക തന്നെ ലേ 

ണംം 

2% ക 28. 

തിരസ് കൃതമായ ആ നിയമാവലി 
യമായി ഫ്ഠാന്സിസ് വീണ്ടും 
ഫോന്തേ കൊള.മന്പോയിലേക്കു പ്പോ 

യിം ലിയോയ്ും ക്രുടെയുണ്ടു'. അവിടെ 

മാമലയുടെ പ്രശാന്തതയില് ദൈവവു 

മായി സംസര്ഗ്ഗംചെയ്തുകൊണ്ടുഫ് ഠാ 
ന്സിസ് ക്രാര്യമായി ഒന്നുംചെയ്തില്ല; 
പഗയ ച്രസ്ധാവന പൃതിയ പദങ്ങളി 

ത മായിയെഗ്ുതുക മാത്രംചെയ്യും 

(തുടരും) 

ചിരുന്നതും പുരോഹിത ശ്രേഷ് ന്മാ 

രായിരുന്നെന്നു ഒരു വിധത്തിരു പഠ 

യാവുന്നതാണു്ം അവക്ക് ജനശ്ങ 
മെ അനുസരിപ്പിക്കുവാനുളള കഥിവു 

കളു ണ്ടായിരുന്നും നിയമങ്ങളും ചട്ട 

ങ്ങളും നി രമ്മിക്കു വാ നും 

അവ പ്രായോഗിക പഭ്ധതിയില് വരു 
ത്തുവാനും അവരക്ക കഥിഞ്ഞിരുന്നു. 
കുരുക്കിപ്പഠരഞ്ഞാല് അവര സരവ ജു 
ന സംപൂജ്യരും” ആരാധകരുമായി ജീ 
വിച്ചു വന്നും 

എന്നാൽ ഏതാണ്ടു പതിനഞ്ചാം ൬ 
ഠാണ്ടിനെഠ പ്രാരംഭത്തോടട ക്രുടി 
പുരോഹിത വരഗ്ഗത്തിനുണ്ടായിരുനന 
ഈ മേല്ക്കോയ മ സ്ഥാനം ശിഥി 

ലീകൃതമായിം യേശു ക്രിസ്മവിന്െെ 
്രൃശരമരണാനന്തരം യഹുദ ജാതിയി 

ല് നിന്നു യഹുദ സഭയിലുണ്ടായിരുന്ന 

അധികാരാവകാശത്ങഗ അവരുടെ പു 
രോഹിത വര്ഗ്ശുത്തിന്നു നഷ്ടപ്പെടുക 

യൃണ്ടായല്ലോ, എന്നാല് പതിനഞ്ചാം 
നൂഠഠാണ്ടിനു ശേഷം വൈദിക പ 

ദവി അഥവാ പട്ടത്വം മഉപഷിവനമാ 

ശുത്തിന്നുള്ള ഒരു ഉപാധിയായി പരി 

വര്ത്തനം ചെയ് തതാണു് . ഇതിലേ 

ക്ഷകൂള വ്രധാന കാരണങ്ങകകിലൊന്നാ 

യി പവിചാരിക്കപ്പെട്ടുവരുന്നതു”. 

നവംബ 13 

ദയറാ ച്രസ്ഥാനത്തിരു ഇന്നു ഏറഠം 

പൃരോഗമിച്ചിരിക്കുന്നതു രോമന് ക 
ത്തോലിക്കാ സഭയാണ്. ഇക്കായ്യത്തി 
ല് ആസഭ അതിന്െറ അത്യുന്നതി 
യില് എത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നു പ്രസ്മാവിക്കാ 
വുന്നതാണ് ഗോമന് കത്തോലിക്കാ 
സഭ ഇന്നു സന്ധവാസി പട്ടക്കാരെക്കൊ 

ണ്ടു അസൃയാരഹമാം വിധത്തില് നി 
ഞ്ഞു കവിഞ്ഞു ഒറ്കിക്കൊണ്ടിരിക്കു ! 
ന്നും അവര് ലോകരക്ഷകന്െറ മഹ 
ത്വം ലോക സമക്ഷം വ്വാപിപ്പിക്കാ 
നായി മാതൃകാ യോഗി വയ്യന്മാരായി 
ത്യഗശാലികളായി .സൃവിശേഷ പലേ 
ലനടത്തി സഭയെയേനകേന പ്രകാരേ 

ണ പുരോഗമിപ്പിച്ച കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. 

മലങ്കര സൃഠിയാനി സഭാ സന്താന 
ങ്ങളായ നമുക്കും ദയഠാ പ്രസ്ഥാനത്തി 

ല് നിസ്ത്ല്പ്യമായ ഒരു പാരമ്പയ്യമുണ്ടെ 
നു അഭിമാന പൂരവം അവകാശല്ലെ 

ടാമെങ്കിലും അത്യധികം അധഃപതി 

ച ഒരു നിലയിരു മാത്രമേ നമുക്കു 

ഇന്നതിനെ വീക്ഷിക്കാന് _ നിവ്ൃത്തി 
യൊളുകു. അതിനാല് നമ്മുടെ മഹ 

ത്തായ ഈ പാരമ്പയ്യത്തെ പുലത്തം 

നായി ദയഠാപ്രസ്ഥാനത്തിനു് :നാം 
അകമഗിഞ്ഞു പരിശ്രുമിക്കേണ്ടിയിരി 
ക്കുന്നു. മലങ്കരയൊട്ടുക്കു പല സ്ഥല 

ത്തും ദയഠാകശ ഉണ്ടായി വരണം. ആ 
തിലേയ്ക്്കായി സമുദായമൊട്ടുക്കു ഉണര 

നു പരിശ്രമിക്കണം. മലങ്കരസമുദാ 

യത്തിലെ ഇദംപ്രഥമ ദയഠായും ഒരു 

പഠക്ഷ വെടിക്കലേതായിരിക്കാം, 

യുകെയെ ായായായയായായായൊയെ 

നല്വനദന് 
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ലി 

റ 

.ലത്തില് പലേ കാരണങ്ങളാലും 

” ര്ക്കെങ്കിലും ക്രടുതല് 

തതലാം ( ചര്ച വീക്കിലി 

ബൈബിന--- ലോകത്തില് ശുടതല് 

പ്രചാരമുള്ള ഒരു മഹാഗ്രന്ഥം 

ബി 

ഭൌതിക പുരോഗതിയിലേക്കു മ 

നികലോകം സ 

ശ്രഭ്ധം വായിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥം 
ബൈബിളാണോ? ആണെന്നു പഠയ 
ണം. എന്തുകൊണ്ടെന്നാല്, പ്രത്തിവ 

൪ഷം ഇത്രയധികം കോല്പ്പി വിറഠഴി 
യുന്ന ഒരു മഹാഗ്രന ഥം. ഇത്രയധി 
കം ഭാഷകളിലേക്കു തരങജ്ജമ ചെയ്തു 

ഒരു മഹാഗ്രന ഥം, ലോകത്തില് മ 

പരാതയത്ചവൃം സ്ഥലമാഹാ 

ത്മ്യവം 

മലങ്കരസുഠിയാനിസഭാനഭോമണ്ഡ 

പ്രാ 

ധാന്യത്തേയും പ്രാമുഖ്യത്തേയും അര് 

ഹിക്കനന ഒരു പരിപാവന സ്ഥാപന 

. മാനെ ഇന്നത്തെ വെട്ടിക്കല് പടകളകി 

യം ദയഠായ്യമെന്നു സംശയം വിനാ 

പ്രസ്പാവിക്കാവുന്നതാണു”്, വെട്കിക്കല് 

പ്രദേശത്തേയും അവിടെ ഇന്നു സ്ഥി 

തിചെയ്യുന്ന ദയറാപ്പളളിയേയും സം 

ബന്ധിച്ച രസകരവും ചരിത്രപരവും 

ആയവിവരങ്ങഗചരച്ചുവീക്കിലിവായ 
നക്കാ൪ക്കു ചില ഏട്ടങ്ങളിത അതിര 
സകരവും വിജ്ഞാനപ്രദവുമെന്നു തോ 

ന്നിയേക്കാമെങ്കിലും അവയെ ക്രോ 

ഡികരിച്ച ലേഖനരൂപേണയാക്കിതീ 

വല്യാന് അത്വന്തം വിഷമകരമാണ് , 
എങ്കിലും കഥിയുന്നത്ര പരിശ്രമിക്കാ 

മെന്നു കരുതി ആയതിലേയ്ക്കു തുനിയു 

 കുയാഞ്ഞ്, ഇതു സംബന്ധിച്ചു ആരു 

മായും വാദപ്പ്തിപാദങ്ങഠ നടത്താന് 
ഒരുക്കമില്ലെങ്കിലും അറഠിവുഭളവ൪ര ആ 

സംഗതികള് 
നിശ്ചയമുണ്ടെങ്കില് &ചരച്ചവിക്കിലി 
പംക്തിവഥി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നതു ഉ 

പകാരപ്രദവ്യം ആയവ ഈ ചരിത്ര 

ത്തിനു ഒരു പൂര്ണ്ണ രൂപം നല്കാന് 
സഹായിക്കുന്നതുമാണു . 

സാമുദായികമായും രാഷ്ട്രീയമായും 

ചരിത്രപരമായും ഉള്ള വിവിധ സം 

ഗതികളടേയയം സംഭവപരമ്പരകളു 

ടേയും സംഘട്ടനവ്യം സമ്പര്ക്കവൃയം മൂ 

ലം പുരാതനകാലത്തു ഈ സ്ഥലത്തി 
ന്നും സ്ഥാപനത്തിനുമുണ്ടായിരുന്ന വ്ര 

സിദ്ധിയും ചില്പഠയൊന്നമല്ലായിരു 
ന്നും 

ലി (തുടരും) 

ഠൌഠാന്നുമില്ലെന്നു തോന്നുന്നു. ഈ മ 

ഹാഗ്രന്ഥത്തില് നിന്നു തങ്ങളുടെ 
പാനപാത്രത്തിലേക്കു' ഒരിഠൌങ്കിലും 
വിണു കിട്ടണമെന്നൊരാശ മിക്ക മനു 

ഷ്യക്ടമുണ്ടെന്നു തോന്നും, ഇതിന്െഠയ 
വിപുലമായ പ്രചാരം കാണുമ്പോഗ്, 

അതോ, ഇതിനെ പിന്നില് പ്രവ 
ര്ത്തിക്കുന്ന പ്രചരണസംഷഘക്കാരുടെ 
മിട്ടക്കുകൊണ്ടാണോ ബൈബിളിന്നു് 
ഇങ്ങനെ പ്രചാരം കൈവന്നതു”? അ 
ല്ലെന്നോ, അതെയെന്നോ തീത്തു പഠ 
യാന് വയ്യാ. രണ്ടും ക്രടിയാവണം അ 
തിന്നിത്ര പ്രചാരം കൈവരാന് കാര 
ണംം ഒരു നല്ല സാധനം എവിടെ 

കൊണ്ടുചെന്നാലും ചെലവാകാതിരി 

ക്കയില്പല്ലോ. 

വ്രചരണസംഘം 
ലോകത്തില് മറെറാരു ഗ്രന്ഥത്തി 

നുമില്ലാത്ത വിപുലമായ ഒരു പ്രചര 

ണസംഘം ഇതിനുണ്ട്. അതിന്നും വ്ര 

വര്ത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുമുണ്ടു”. അ 
തിന്െറ പേര ബൈബിഗസൊസൈ 
ഠികളെന്നാണു_, ക്രിസ്തുമതത്തില് വ 

ല അവാന്തരവിഭാഗങ്ങളു മുണ്ടല്ലോം 

അവരക്കൊക്കെയുമുണ്ടു , തനതായ 

ബൈബിശ സൊസൈഠഠികമ. മത 
പരമായ ചടങ്ങുകളിലും വിശ്വാസ 

ങ്ങളിലും ഭിന്നതകളു ണ്ടെങ്കിലും ബൈ 

ബിഗ് പ്രചരണത്തിൽ അവർ ഐ 
കൃമുന്നണിയായി പ്രവര്ത്തിക്കുന്നു, ത 

ന്മൂലം ഏതു” ഓണം കേഠാമൂലയിലും 

ബൈബിളെത്തിക്കാന് അവക്ക് കഥി 
ഞ്ഞിട്ടുണ്ടു . മാത്രമല്ല, പ്രതിവര്ഷം 
100 ലക്ഷം കോപ്പി ബൈബിശ ചെ 
ലവാക്കുവാനും! ധീരന്മാരും ധിഷണാ 

ശാലികളുമായ മനുഷ്വരെ സൃഷ്ടിക്കു 

വാന് ഈ സൊസൈഠഠിക്കാരക്കു ക 

ഗിഞ്ഞിട്ടു ണ്ടെന്നു തികച്ചും അഭിമാനം 

കൊള്ളാംം ഈ സൊസൈഠഠിക്കാരു 

ടെ പ്രപ൪ത്തനമണ്ഡലങ്ങഗ എവി 
ടെയെങ്കിലും എന്തെങ്കില്ലമായിക്കൊ 
ുളട്രെ, അവരുടെ കൃത്യനിഷ്ഠയും പ്ര 

ചരണസാമത്ഥ്യവവും ത്വാഗ സന്നദ്ധത 
യും എന്തായാലും കൂട്ടക്കാത്ത മാനസി 

കോത്ധാഹവയും ആരെയും പുളുകംകൊെ 

കളിക്കാതിരിക്കുകയില്ല. പ്രതിബന്ധ 

മെന്നതു” അവ൪ കേട്ടിട്ടുപോലുമില്ല 

പ്പ് 

ബൈബിളിനെറഠ ച്രചരണച്രചവ൪ 

ത്തനങ്ങളിത് ആണ്ടു മുങ്ങിയിട്ടുമമ ഈ 
ആധ്യനികവീരന്മാ൪, സൊസൈഠഠി 
അംഗങ്ങഗ, തങ്ങജുടെ പ്രചരണ ശ്ര 

ദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാവള്ളതു മിഷണറഠി 
പ്രവ൪ത്തനങ്ങഗ ഇല്ലാത്തിടങ്ങളിലാ 
ണു. ഒട്ടകം, കഴ്ചത, ഉന്തുവണ്ടി, തോ 

ണി എന്നി വാഹനങ്ങഗവഥി മണലാ 

രണ്വങ്ങള ലൂടെയും, മഞ്ഞൃപ്രദേശങ്ങ 

ളിലൃടെഷും, കാട്ടിലൃടെയും, നദിയി 

ലൂടെയും ഇവര് ഒരു കൊല്ലത്തില് 
ലക്ഷക്കണക്കിനു നാഴിക സക്ിട്ട ചെ 
യ്യാവുണ്ടു' ം പ്രയഠിസ്. പമ്പാസ് 1!) 

പ്രീസ് മുതലായ തനി പുല്പ്രദേശ 
ങ്ങളിലും ധ് ൮വപ്രദേശങ്ങകിചെ മു 

ഞ്ഞുറച്ചുകിടക്കുന്നിടത്തുമുകള എസ്റ്റി 
മോ വരഗ്ഗുക്കാരുടെ ഇടയിലും ബോര് 
ണ്ണിയോവിലെ  വന്കാട്ടിനുള്ളിലും 
മദ്ധ്യേഷ്യയിലെ ഗോബി മരുഭൂമിയി 

മും ഇവര് നടന്നു ബൈബിശവില്ലന 
നടത്താറുണ്ട് ! ഇതിലും ദു൪ഗ്ശമവും അ 

പകടം നിഠഞ്ഞതുമായ പ്രദേശത്തും 
“ഇവരെ കാണാം, 

മഭ്ധ്യാഫ് ഠിക്കയിലും പൂര്വ്വാഫ് ഖി 
ക്കയിലുംക്രടി ഇതില്പ്പെട്ട ഒരാശ ല 

ക്ഷം നാഥിക പതിനാ കൊല്ലം 
കൊണ്ടു നടന്നതീത്ത__ബൈബിശ 

വില്പ്പനയ്ക്കായി! മഞ്ചൂറിയയില് 82 
കൊല്ലംകൊണ്ടു 3 ലക്ഷം കോപ്പിയും 
തെക്കുകിഥക്കനേഷ്വയില് 33 കൊല്ലം 
കൊണ്ടു് 9 ലക്ഷം കോപ്പിയും വിഠഠ 
വരുണ്ടത്രെ. 

ക്വാപ്ഠാന് സ്റ്റോ ട്ടി ദക്ഷി 
ണധ്റുവ പര്യടനം പാലെയും, 
ടെന്സിങ്ങിനെഠ ഏവഠസ്റ്റാരോഹ 
ണംപോലെയഷ്ും ഉളളു ധിരോദാത്ത 
കഥകഗ ഇവര്ക്കു മുണ്ടത്തെ. 

ബ്രസീലിലെ ആപത്തു നി ഠഞ്ഞ 
കൊടുകാടിലൂൃഛടെ 2000 നാഴിക നട 
ന്നു ഇവര് ബൈബിളിനെ 4709 
കോപ്പി വിഠതു” അഞ്ച, കൊല്ലങ്ങള് 
ക്ഷ മുമ്പ മാത്രമാണു. 

ഫ് ഠഞ്ചത്തരാഫ് ഠിക്കയിലെ ധീര 
ത്്ക്കും ക്രൂരതയ്ക്കും പേരുകേട്ട പട്ടാള 

ക്കാരുടെ ഇടയിസപ്പ്ോോലും _ഇവരപി 
വിധ ട്രാഷകളില് പ്പെട്ടവരാണു” ___ 
ബൈബിളിനു നല്ല പ്രചാരം ഉണ്ടായി 

ക്കഗിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 

ഈ അമൂല്യമായ പരാശുദ്ധഗ്രന് ഥം 
നമുക്രൂഹാിക്കാന്പോലും വയ്യാത്ത പല 
സാധനങ്ങളുമയോി കൈമാഠറഠം ചെയ്യ 
പ്പെടുകയുണ്ടായിട്ടുണ്ടു . മൂഗങ്ങളു ടെ 
ഓാട്ടകഗ, സ്രാവിന്െഠ പല്ലുകള്, മുട്ട. 
നാളികേരം. ആമ, ധാന്വമാവു്, പഥ 
ഞ്ങഗ എന്നിവ അവയില്പ്പെട്ടന്നു. കു: 

(ശേഷം 8_ാംപേജ്ടില് ] 
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1100 101 1൦16 
1ട 1 20% 1൩൦ 4൭0 1൨൭ 1൩ 2001 ഥട 

ഠഥേമഠബ്ബ്ന£ ൨൦ 2ടിദ്ധിഠനട ൨ ൦070072൦ 
ഇഠഥട വ് ൬൩൦൩, ൧൦ സല ൨ 10൦ 1165 
120൩ 105൦: 

46൨൧൧ 7 ബലിം 

111: (10111. 
അവരക്രിസ്ത്യന് സമുദായം 

ഇന്ത്യന് ഭരണഘടന ചില മാലിക 

സ്വാതന്ത്രങ്ങഗ മതഭേദമെന്വേ അനു 
വഭിക്കുന്നുണ്ടു് . ആ ഭരണഘടനയില് 

“മാഠഠം വരുത്താതെ, പട്ടികങാതിവി 

ദ്യാത്ഥ കശക്കു നല്കപ്പെടുന്ന വിദ്യാ 
ഭ്യാസ സൌജന്വങ്ങഗ, അവശക്രിസ്യ്യ 
ന് പവിദ്യാരത്ഥികഗക്കു നിഷേധിക്ക 
പ്പെടാന് സാഭ്ധ്യമല്ല. ഒരു ഹിന്ദ. പ 
ട്ടികജാതി വിദ്യാത്ഥികോളേജ് പഠ 
നം നടത്തുകയാണെങ്കില് ക്ലാസ്സ് ഫീ 
സ്, ദഹാസ്റ്റല് താമസച്ചിലവുകഗ ആ 
ദിയായി 500 ക. യോളം നല്ക൭ 

വരുനുണ്ടു . അവശക്രിസ്യ്യന് വിദ്യാ 
ത്ഥികശക്ക് കഷ്ടിച്ചു പകുതി ഫീസ് 
സൌഈജന്വമാണു കിട്ടുക. മുഴുവന് ഫീ 
സ് സഈജന്വം ലഭിച്ചാല് തന്നെ 80 
കം. യിലധികം ലഭിക്കുന്നതല്ല. ഈ 
അന്തരം ക്രിസ്പ1യസമുദായത്തില് ആ 
ധ:കൃത൪ര എന്നൊരു വര്ശ്ശുമില്ല എന്ന 
തത്വത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാ 
ണെന്നു ശ്രീ. മന്ദത്തു പത്മനാഭന് ആ 
ദിയായ നായര്പ്രമാണികശ ഇപ്പോഗ 
ഘോഷിക്കുന്നുണ്ടു. എന്നു മുതലാണ് 
ഈ ൭9൭ ഫുന്ന്ദ വ പ്പ മുഖ 
ന്മാ ൪ ക്കു് ' ക്രൈ സ്പുവസമുദായ 
ത്തെക്കുറിച്ചു” ഇങ്ങനെയൊരു തമദര 
വു തോന്നിത്തുടങ്ങിയതെന്നും്ം ആ 
ഠിയുന്നില്പം അവരുടെ ഈ വാദത്തി 
നെഠ പിന്നില് ആത്മാത്ഥതയുണ്ടെന്നു" 
അവര തന്നെ സമ്മതിക്കുന്നതല്ല. ക്ഷേ 
ത്രപ്രവേശനവിളംബരത്തിനു ശേഷം 
തീണ്ടല് തൊടീല് കായ്യത്തില് വന്ന 
പരിവത്തനത്തിനു മുമ്പ് ഒരു ഹൈ 
ന്ദവഅധ:കൃതന്, ക്രിസ്പ്യാനിയായാല് 

. വേണ്ടി 

ചര്ച്ച വിക്കിലി 

അന്നു മുതല്. അവനെ തീണ്ടല് ജാതി 
യിരു പെട്ടവനല്ലെന്നു ശ്രീ മന്നത്തു പ 
ത്മനാഭന് തന്നെ വിചാരിച്ചിടടില്ലം 
വഴിയില് വച്ചു് അശുഭ്ധപ്പെടാതിരി 
ക്കാന് അന്നൊക്കെ രാമന്പുലയനോ 
ടം, അവുസേപ്പുപുലയനോടും ഒരേ നി 

ലയില് വഴിയില് നിന്നു മാഠിനില് 

ക്കാന് സവര്ണ്ണഹിന്ദക്കഗ് ആവശ്യ 

പ്പെട രുന്നു, ക്രൈസുവസമുദായത്തി 

ലെ സമത്വസാഹോദര്യതത്വത്തെ അ 
ന്ന” ആരും ആദരിച്ചുകന്ടില്പ; ഈ 

സൌഈജന്യങ്ങളുടെ കാര്വം വന്നപ്പോഗ് 
ഇങ്ങനെ ഒരു വാദം കൊണ്ടുവന്നതു” 
ആത്മാത്ഥമായ ഇതര മതബഹുമാന 
ത്തില് നിന്നല്ല എന്നു പ്രത്യക്ഷമാണ്. 
ക്രിസ്മുമതത്തില് തീണ്ടല് തൊടിലോ 
ജാതീയമായ അസമത്വമോ ഇല്ലെന്ന് 
ഉല്ഫഘോഷിക്കുന്നവര ഇപ്പ്പോഗ പട്ടി 
കജാതി ആ സമുദായത്തിലുമുണ്ടെന്നു 

വാദിക്കുന്നതിനെ ആക്ഷേപിക്കാന് 
മാത്രം ഇങ്ങനെ ഒരു ശരം 

തൊടുത്തുവിടതാണെന്നുള്ളതിനു സം 

ശയമില്ലപം ക്രിസ്ത്യന് സമുദായം ആ 
ആക്ഷേപം അരഹിക്കുന്നുയെന്നു സ 

വിനയം സമ്മതിക്ക തന്നെ വേണംം 

അതിന്െറ കാരണം എന്തായിരുന്നാ 
ചും ക്രൈസ്യവസഭയില് ഇങ്ങനെ ജാ 
തീയമായ ഒരവശത വച്ചപുലര്ത്തി 
യതു തെറഠാണ്ം സവര്ണ്ണഹിന്, 
ഒ്രാതിയില് പെട്ടവര് ക്രിസ്തുമതത്തിരു 
ചേര്ന്നതിന്െഠ ശേഷം പഴയ ധാര 
ണകളം, ഉച്ചനീചത്വമനോഭാവവും 

കൈവെടിയാന് തയ്യാഠാകാഞ്ഞതി 
ണ്ന്െഠ ഫലമാണത്. ഒരു മഹാത്മാ 
ഗാന്ധി വരുന്നതുവരെ സവര്ണ്ണൂഹി 
ന്ദൃക്കഗ ആ പാഠം ഇവിടത്തെ ക്രി 
സ്യ്യാനികളില് നിന്നു പഠിക്കുവാന് ഇ 

ടയായില്ലെന്നു വന്നതു ചരിത്രപരമായ 

ഒരു കളങ്കമായി സമ്മതിച്ചേ തീരൂ. സ 

വര്൪ണ്ണഹിന്ദക്കളുടെ ഭൂഷ്യമായ അയി 

ത്താചാരം കൈവെടിയാന് തയ്യാഠി 
ല്ാതെ ക്രിസ്മുമതത്തിരു ചേര്ന്നവര് 
ഇന്നും അതിന്െറ ഭൂഷ്വയങ്ങഗ വിതയ്ക്കു 
കയും കൊയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടു് എ 

ന്നാല് സാഹോദര്വബ്യ,ഭ്ധ്വാ വീക്ഷിക്കു 

ന്നപക്ഷം, ക്രൈസ്മവമത തത്വങ്ങള് 
ക്കെതിരായിത്തന്നെ ഇങ്ങനെയൊരു 
അയിത്താചാരം നിലനില്ക്കാന് കാ 
രണമായതു” അടിസ്ഥാനചരമായി സ 
വരണ്ണഹിന്ദുക്കളൂടെ ഭൂഷ്വം തന്നെയാ 

ണെന്ന് അവരും കാണേണ്ടതാണ്. 
അതുകൊണ്ടു” അവരില് കുലേപ്പേര് 
ക്രിസ്മുമതം സ്വീകരിച്ച് അവിടെയും 
സവര്ണ്ണാവര്ണ്ണ മനോഭാവം തുടര്ന്നു 
പാലിച്ചതിന്െറ ഫലം അന്മഭവി 
ക്കേണ്ടതു സാധുക്കളായ പട്ടികജാതി 
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ക്കാരല്പല്ലോ. ജാതീയമായ ഉച്ചഛനീച 
ത്വങ്ങളടെ അടിസ്ഥാനം പണിത സ 

വര്ണ്ണഹിന്ദ്ക്കഗ അതിനു ശരിയായ 
കാരണഭൂതരാണു'. അവരുടെ പിത്ത 
ട൪ച്ചാവകാശം ലഭിച്ച ക്രിസ്്യാനിക 

ളം അതില് കുഠഠക്കാരാണു്. അതു 
കൊണ്ടു” അവശക്രിസ്പ്യന്സമുദായം 
എന്നൊന്നിനു” ആത്യന്തികമായ ഉത്തര 

വാദിത്വത്തിനു സവര്ണ്ണഹിന്ദുക്കടം 
അവകാശികള്ാകയാല് സഹിഷ് ണു 

താമനോഭാവത്തോടു ക്രടി ഈ ച്പ 
ശനം അവര കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ട 

താണ്. എന്നാല് ക്രിസ്യ്യാനിത്വം ഭാ 

വിച്ചു നടന്നാല് പോരെന്നും, അന്വ൪ 
ക്ക് ചൂണ്ടോന്നിവിരല് നീട്ടി കുര 

പ്പെട്ടത്താന് അവശേഷിക്കുന്ന അ 
ക്രൈസ്തവപാരമ്പരൃങ്ങളും മനോഭാവ 
ങ്ങളും ഉപേക്ഷിക്കുവാന് ഇവിടത്തെ 

അനവശക്രിസ്ക്യ൯ന് സമുദായവും ത 

യ്യാഠാകേണ്ടതാണെന്നുള്ള വാസ്പവം: 
വിസ് മരിച്ചുക്ടടാത്തതാണു, 

അദ്ധ്യാപകരുടെ 
പണിമുടക്കു 

തിരു-കൊച്ചിസംസ്ഥാനത്തെ ച്രൈ 
൮ഠററ് സെക്കണ്ടഠിസ്ത്രുഗ അഭ്ധ്യാപക 

ന്മാര് വീണ്ടും പണിമുമക്ക് ബഹള 

ത്തിനൊരുങ്ങുകയാണു . അവര്ക്കു 

ഗവര്മ്മെന്റ൮ നല്കിയിരുന്ന മല്ലു 

കഗ നിവര്ത്തിക്കപ്പെടിടില്ലെന്നുള്ള 

താണു” ഇപ്പോഴത്തെ പണിമുടക്കു ഭീ 

ഷണിയുടെ കാരണം. ഗവര്മ്മെന്വു 

സ്ത്രുഗ൧ അഭ്ധ്യാപകന്മാരുടെ ഒപ്പം ശ 

മ്പളവ്യം മഠ൮ സര്കയങ്ങളും ലഭിക്കു 
ന്നതിനുള്ള. ന്യായം തുല്യ ജോലിക്കു 

തുല്വചേതനമെന്നുള്ളതാണു”. ആത 

ത്വം ഗവരമ്മെന്ഠംഗീകരിക്കയുംചെ 

യ്്കിരിക്കയാണു”, പിന്നെ വാഗ് ഭത്ത 

ലംഘനത്തിനു” ശഗവര്മ്മെ൯ഠിനെ 

പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന സംഗതി എന്താണെ 

ന്നുളളത്ു” അഞ്ഞാതമായിരിക്കുന്നു. കു 

രാ൨൮ ലംഘനം ഗവപര്മ്മെ൯റഠിനെ 

ന്നല് ആരക്കും ഭൂഷണമല്ല നിര്വ 

ഹിക്കപ്പെടാന് സാഭ്ധ്യതയില്ലാത്ത ക 

രാ൮കള"ല് ആരും ഏര് പ്പെടാതിരിക്കു 

യാണ്ര വേണ്ടത്ത്ം എന്നാല് ഇങ്ങ 

നെ ക്ഷോഭജനകമമായ കരാര് ലംഘ 

നം വന്നാല്തന്നെ അഭ്ധ്യാപകന്മാര കു 

ഠെക്രൂടെ മാതൃകാപരമായ ഒരു നയം 
സ്വീകരിച്ച കാണാന് ആഗ്രഹി ന്നും 
അവരക്കു അഞ്ചോ പത്തോരുപ പ്ര 

തിമാസം ക്രടുതല് കിട്ടുന്നതിനേക്കാശ 

വളുരെ ഗുരുതരമായ ഒരു ദേശീയപ്പി 



ച്ചി! 

കടക്കും 

ടടണ്ടു . 

തരൂലാം ള് ചര്ച്ച വിക്കിലി 

പ്രതിവാരപ്രഭാഷണം (111൦ 59൦൬0൩ 102 106 സ്ലിം) 

നം ആരെ പ്രസദിപ്പിക്കണം? നമ്മെത്ത 
൬൬), കൂട്ടകൂരനെയോ), ദൈവത്തെയോ? 

(എം. ഠി.) 

എന്നാല് ശക്തരായ നാം അശക്ത 
രടെ ബലഹീനതകളെ ചുമക്കുകയും 

നമ്മില് തന്നേ പ്രസാദിക്കാതിരിക്കയും 

വേണം. നമ്മില് ഓരോരുത്തന് ക്രു 
തത്തയെ 

പത്താണ്” അവര് നാട്ടില് വിതയ്ക്കു 

ത്തത്, വേണ്ടതിനും ലേണ്ടാത്തതി 

നും, പ്രക്ഷോഭണം തുടങ്ങാന് കാത്തു 
നില്ക്കുന്ന അപക്വചമതികള്രായ യുവ 

വിദ്യാര്ത്ഥികളെ അപഥസഞ്ചാരം 

ഭചെയ്യുപാന് പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു നി 
ആത്തരവാദിത്വം ഈ പൊതു പണി 

മുടക്കുഭിഷണിയില് അന്തര്ഭവിച്ചിട്ടു 
ണ്ടെന്ന് അഭ്ധ്യാപകന്മാര് ചിന്തിക്കു 
ന്നുണ്ടായിരിക്കുമോ: ഒന്നും രണ്ടും മൂ 

. അം കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മാതൃപിത്ുസ്ഥാനം 

സ്വീകരിച്ച ശേഷം. ക്ര൪ര്ക്കം വലിക്കു 
ന്നു, നേരത്തെ വിട്ടില് വരുന്നില്ല, 

ത്സിനിമായ്ക്കു കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല, എ 

ടന്നാല്പാമുളള ബാലിശ കാരണങ്ങളാല് 

വിവാഹമോചനത്തിനു ഒരുദ്പെടുന്ന 

പാശ്ചാത്യ ദമ്പതിമാര, ഒന്നല്ല രണ്ടു 
രക്ഷാകര്ത്താക്കളുടെ സഹകരിച്ചുളള 
സംരക്ഷണയുടെ സുരക്ഷിത ബോധ 

ലഭിക്കേണ്ട ,കുഞ്ഞുങ്ങഗക്കു വരുത്തി 
വെയ്ക്കുന്ന ആപത്തിനെപ്പറഠി ആലോ 

ച്ധിക്കാഠില്പ. ഏകദേശം അതുപോ 
“ലെയാണ് ഈ അഭ്ധ്യാപക പണിമു 

അദ്ധ്യാപകന്മരുടെ ഇടയില് 

ഇങ്ങനെയൊരു പ്രവണതയുളളത്ത് നി 
ഷ്കാസനം ചെയ്യാന് ഗവര്മ്മെന്റു 
വേണ്ടതു പ്രപരത്തിക്കണം. സര്, 
സിം പിംയയടെ കാലം മുതല് ശിക്ഷ 

.ണരാഹിത്വം പരിശീലിച്ച അന്നത്തെ 

പല പിദ്ധവാരത്ഥികളു ഇന്നത്തെ അ 
ദ്ധ്യാപകസംഘത്തിത്ൃ കടന്നുക്ര്ടിയി 

ഏററവ്യം ശാന്തവ്യം ഉത്തമ 
വ്ൃമായ അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കാന് 
ബാഭ്ധ്യസ്ഥരായ അഭ്ധ്യാപകവ്ൃന്ദം ഇ 
ഞ്ങനെ അപഥസഞ്ചാരം ചെയ്യുവാ 
നിടയാകുന്നതു് ആപരല്ക്കരമാണു; 

ഒരു ദേശീയദ്രോഹമാണു”, ഈ വി 
പത്തിനെ നിവാരണം ചെയ്യുന്ന കാ 

ത്വത്തില് ഗവരമ്മെന്൨ ഉത്തരവാ 
ദിത്വചൂ൪രവം പ്രവത്തിച്ചു കാണുവാന് 

ആഗ്രഹിക്കുന്നും 

നി ചി 

സാധിക്കയുള്ളൂ, 

 ട്ടുകാരനെ നന്മയ്ക്കായിട്ടു ആത്മികവ൪ 
ഭ്ധനഷ്കണ്വേണ്ടി പ്രസാദിപ്പിക്കണം.... 

ക്രിസ്മുധും തന്നില്ത്തന്നേ പച്രസാദി 
വില്ല. (റോമര് 15: 1-9) 

നാമോരോരുത്തരും തന്നെത്താന് 
പ്രസാദിപ്പിക്കാതെ നമ്മുടെ ക്രട്ടകാര 

നെ പ്രസാദിപ്പിക്കണം എന്ന് പ 
ലൂസ് അപ്പോസ്മോലന് ഉല്ബോധി 
പ്പിക്കുന്നും നാം ആരോടെല്ലാം ഇട 
പെടുന്നുവോ അവരുടെയെല്ലാം ച്ര 
യോജനത്തെ ലാക്കാക്കി പ്രപര്ത്തിക്ക 

ണെം. നമ്മ,ടെ സ്വന്തം സുഖത്തിനും 

നന്മയ്ക്കും വേണ്ടി നാം പ്രവര്ത്തിക്കു 

ണമെന്ന് ആരും നമ്മെ ഉതബോധി 

പ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അതു ന 

മുക്കു സ്വാഭാവികമാണ്”. എന്നാല് 
മഠവൃള്ള വരക്കു സുഖവും സന്തോഷവും 

പ്രയോജനവും മു ജള വാക്കത്തക്കവിധ 

ത്തില് പെരുമാവ൨ക ആക്കും സ്വാ 

ഭാവികമല്ല. പ്രത്വേക പരിശീലന 
വും ആത്മനിയന്ത്രണവ്യംആന്തരീയപ 
രിവര്൪ത്തനവ്യ,ംകൊണ്ടു മാത്രമേ അതു 

നിഷേധാത്മകമായ 

ഉതബോധനങ്ങഗ പൊതുലേ അത്ര 
സഹായകമല്ല എന്നു പഠയാറുണ്ടു. 
എന്തെങ്കിലും തിന്മ ചെയ്യരുത് എന്നു 

പഠയുന്നതിനു പകരം അതിനു വിപ 

രീതമായ നന്മ ചെയ്യണം എന്നു പഠ 

യുക്യായിരിക്കും എപ്പോഴും നല്പതു”. 
അപ്പോസ്യോല൯ നാം ക്രട്ടുകാരനെ 
പ്രസാദിപ്പിക്കണം എന്നു മാത്രം പഠ 

ഞ്ഞാല് മതിയാകയില്ലായിരുന്നോ? 
എന്തുകൊണ്ടാണു” നാം നമ്മെത്തന്നെ 
വ്ര സാദിപ്പിക്കരുതതു് എന്ന നിഷേധാ 

ത്മമമായ ഉപദേശം ആദ്യമായി ന 

ല്കിയതു”? അതിനുള്ള കാരണം ന 
മുക്കോരോരുത്തരക്കും നമ്മെത്തന്നെ 

പ്രസാദിപ്പിക്കുവാനുള്ള പ്രപണത വ 

ളരെ സാധാരണവ്യം സ്വാഭാവിക 

വരം ആണെന്നുളളതാണു” . എല്ലായ് 
പ്പോഗ്ണം എല്ലാ കാര്യത്തിലും നമ്മേത 

ന്നെ പ്രസാദിപ്പിക്കുവാനുള്ള പരിക്ഷ 
അത്ര ശക്തിമത്താണു”, അങ്ങനെ 
ചെയ്യാതിരിക്കാൻ നാം നമ്മെത്തന്നെ 
സദാ അനുസ് മരിപ്പിക്കേണ്ട ആവ 
ശ്വമുണ്ടു് . 

മറവുള്ള വരെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്നകാ 
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യ്യത്തിലും നാം വളരെ സ്മൂക്ഷിക്കേണ്ട 
തായിട്ടുണ്ടു , പൌലൂസ് അപ്പോസ്പോ 
ലന് ഗലാത്വ൪ 1, 10-ശ എന്തുപാഠ 

യൂന്നു എന്നു നോക്കുക. "ഇപ്പ്പോഗ 
ഞാന് മനുഷ്യരെയോ ദഭദ്ദൈവത്തെ 
യോ സന്തോഷിപ്പി ന്നതു അല്ല, 
ഞാന് മനുഷ്വരെ പ്രസാദിപ്പിപ്പാന് 
നോക്കുന്നുവോ? ഇന്നും ഞാന് മനുഷ്യ 

രെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്നു എങ്കില് ക്രിസ്തു 
വിനന്െഠ ദാസനായിരിക്കയില്ല.”” മ 
൭൮ ളള വരെ പ്രസാദിപ്പിക്കുക എന്നു 

കള തു നമ്മടെ ലക്ഷ്യമായ! വച്ചാല് 

അതു് അപകടകരമാണ്. എപ്പോഴ്ചം 
മഠവ൮ൃള്ള വരെ പ്രസാദിപ്പിക്കുവാന് 
ശ്രമിക്കുന്ന ആഗ യഥാര്ത്ഥത്തില്ത 
ന്നെത്താന് പ്രസാദിപ്പിക്കുവാനായി 
തിക്കും ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. നമ്മടെ 

സുഖത്തെയും സന്തോഷത്തേയും ലററ 

ക്കാക്കി മറ൮ളള വരെ പ്രസാദിപ്പിക്കു 

ന്ന ഒരു രീതിയുണ്ടു'. അതല്ല അപ്പോ 
സ്നോലന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതു, മഠ൮ളക 

വരെ പ്രസാദിപ്പിക്കന്നതിന്െഠ അ 
പകടകരമായ വശങ്ങളെ വിട്ടൊഗി 

ഞ്ഞ നില്ക്കുവാന് ഏങ്ങനെ കഥിയും 
എന്നും ഗോമര 12: 1292-ല് അല്ല്യോ 
സ്നോലന് ല്വക്തമാക്കുന്നുണ്ടു. “കട്ട 
കാരനെ നഷശ്മഷ്ക്കായിട്ട്” ആത്മികവ൪ 
ഭധനയ്ക്കലവേണ്ടി പപ്രസാദിപ്പിക്കണം..” 
മഠവുള്ള വരക്കു ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങള് 
മാത്രം ചെയ്ത് അവരെ പ്രസാദിപ്പി 
ക്കുവാനല്ല നാം ശ്രമിക്കേണ്ടത്. അ 
വരുടെ യഥാത്ഥ നന്മഴ്കുതകുന്ന കായ്യ 
ങ്ങഗ നാം ചെയ്യണം? അതു ചില 
പ്പോശ അവര് സ്വാഗതം ചെയ്തില്ലെ 
നുവരാംം എങ്കിലും താല്ക്കാലിക സ 
ന്തോഷത്തിനും കായ്യസാഭ്ധ്യത്തിനും 
വേണ്ടി മാത്രം പ്രവര്ത്തിക്കാതെ ഭാ 
വിനന്മയേയയം ആത്മീയതാല്യ്യങ്ങളേ 
യം മു൯നിവ്ൃത്തി നാം പ്രചര്ത്തിക്ക 
ണംം 

“2൦ ൩൦% ഠിം ഒനനിവ്൩ ൦ 
ഡിവി 70൩ 23൭0൪ സി] ൩൨ 
൨൭൩ :7ഠയ 1൩1൧൭൭൦൩ (നിങ്ങ 
ളുടെ സ്നേഹിതന് സ്വരശഗ്ശത്തിതവച്ചു 
നിങ്ങള്ക്കു നന്ദി പഠയയുവാന് ഇടയാ 
കാത്ത യാതൊന്നും അയാഗിക്കുവേണ്ടി 
ചെയ്യരുതു”) എന്നു ഒരു മഹാന് ഉപ 
ദേശിച്ചതായി കേടിട്ടുണ്ടു. നദ 
യക്കായിട്ടും, അത്മീയവര്ഭ്ധനയ്ക്കുവേണ്ടി 
യം” നാം മഠവ൮ള്ള വരെ വ്വസാദിപ്പി 
ക്കാന് ശ്രഭ്ധിക്കുന്നപക്ഷം യാതൊരപ 
കടവുമില്ല. 

"ക്രിസ്മുവും തന്നത്താന് പ്രസാദിപ്പി 
ചില്ല” എന്നുള്ള ചിന്തയിലേകട് ആ 
പ്പോസ്പോലന് അവസാനമായി നമ്മ 
ടെ ശ്രഭ്ധയെ ക്ഷണിക്കുന്നു. മഠ൨൮ു കാ 



ടട 

രൃങ്ങളിലെന്നപോലെ ഈ കാര്യത്തി 

ലും ക്രിസ്യവാണു നമ്മൃടെ മാതൃകം. നി 

സ്ത്വാരത്ഥതയുടെ അവതാരമാണു നമ്മ, 
ടെ കരത്താവു.. മഠ൮ളള വരുടെ നന്മ 

ക്കും ആത്മികവര്ദ്ധനവിനുമായി സ്വ 

യം ബലി കഥിച്ചചനാണു താ൯. 

തന്ൌ പിജയരഹസ്വം എന്തായിരു 

ന്ധ തന്നെത്താന് പ്രസാദിപ്പിക്കുക 
എന്ന സര്വസാധാരണമായ പരിക്ഷ 
യില് അകപ്പെടാതെ മാ൮വള്ള വരുടെ 

നന്മയെ സദാ മുന്നിവ്ൃത്തി പ്രവ 
൪ത്തിക്കുവാന് കര്ത്താവിറെ സഹാ 

യിച്ച കാര്യം എന്തായിരുന്മാ 

“പിതാവു ചെയ്കുകാണുന്നതച്ലാതെ 

പുത്രനു സ്വതേ ഒന്നും ചെയ്യാന് കഴി 
കയില്ല, അവന് ചെയ്യുന്നതെല്ലാം വു 
ത്രന്ദും അല്വണ്ണംതന്നെ ചെയ്യുന്നു, 
(യോഹം 4; 19) ഞാന് എന്െഠ 

ഇഷ്ടമല്ല, എന്നെ അയച്ചവനെഠ ഇ 
ഷ്വ്ടമത്രേ ചെയ്യുവാന് സ്വര്ഗ്ശത്തില് 
നിന്നു ഇറങ്ങിവന്നിരിക്കുന്നതുര്ം” 
(യോഹം 6: 38) നമ്മടെ കര്ത്താവി 
നു മാരഗ്ുദ൪രശിത്വം നല്്കിയിരുന്നവ്ര 
മാണ്ടം എന്തായിരുന്നു എന്നു വൃക്തമാ 
ണ്. നാം നമ്മെത്തന്നെ പ്രസാദി 
പ്പിക്കാതിരിക്കണമെങ്കില്, മഠവൃുള്ളവ 

രുടെ നന്മയേയും ആത്മികവര്ദ്ധന 

യേയും ലാക്കാക്കി പ്രവര്ത്തിക്കാന് ന 
മുക്കു കഴിയണമെങ്കില്, സര്വോപരി 
നാം ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുവാന് 
ദത്തശ്രദ്ധരുയിരിക്കണംം 

നമ്മടെ രഹസ്വൃജീവിതത്തിലെ 
നപോലെ സമുദായികജിവിതത്തി 

. ലും നമ്മടെ ലക്ഷ്വമായിരിക്കേണ്ടതു് 

ഈ പ്രമാണമാണു. കുടുംബജടിവിത 
ത്തിലും അങ്ങനെതന്നെ ആയിരിക്ക 

ണംം ഭാര്യ ഭരത്താവിനേയൊ, ഭ 

൪ത്താവു ഭാര്വയേയൊ പപ്രസാദിപ്പിക്ക 
ണമെന്നുള്ള തായിരിക്കരുതു് ഒരു ക്രി 

സ്തീയകുട്ടംബത്തിലെ ഭാര്വാഭര്ത്താക്കു 

ന്മാരുടെ ഉദേശംം ഇരുവരും ആളം 

പ്രതിയായും ഏഷകോപിച്ചും ദൈവ 
ത്തെപ്രസാദിപ്പിക്കുവാന് ശ്രമിക്കണം. 
അപ്പോഗശു അന്വേോന്വം ച്രസാദിപ്പിക്കു 

വാനും കഗഥിയ്യം, നമ്മടെ സഭാജീവി 
തത്തിലും ക്രിസ്പുവകുന്ന നാഥനെ മ 

റഠാരെയുംകാഗ അധികമായി പ്രസാ 
ദിപ്പിക്കുവാന് നാം ശ്രഭ്ധിച്ചാല് എ 

ലാകാര്യങ്ങളും ശരിയായി പൃരോഗ 
മിക്കുംം 

(-ാംപേജ് തുട൪ച്ചി) 

ഗിഞ്ഞില്ല, നേരമ്പോക്കു വരുന്നേയുള്ളു. 

ഭക്ഷണത്തിനും താമസ സൌകയ്യത്തി 
നുമായി ബൈബിഗ നല്കിയവരു 

ചര്ച്ച വീക്കിലി 

കല്ക്കട്ടുയിലെ 

(ഫാദര് സി, വിം 

കല്ക്കട്ടാ ഓര്ത്തഡോക് സ് പളളി 

ക്കു സ്ഥലം വാങ്ങാനുള്ള ഒരു വ്രധാന 

ധനശേഖരണമാരഗ്ഗം ഡിസമ്പ൪ 

10_ാംന൯- നടത്തപ്പെടുന്ന കൌതുക 
വിലനയാണു് . നാട്ടില് നിന്നയഷ്ക്കുന്ന 

വിപിധസാധനങ്ങഗ സ്വീകരിപ്പാന് 
ഞങ്ങഗ ആശയോടെ കാത്തിരിക്കുന്നു. 
പല ഇടവകകളും സാധനങ്ങഗ അയ 
ചൂതരാന് പരിശ്രുമിക്കുന്നതായി അ 
രിയയന്നതില് സന്തോഷിക്കുന്നു. ഞ 

ങ്ങഗ ഒരിടവകയില് നിന്നും വള്രെ 
വിലപിടിപ്പുളള സാധനങ്ങഗ ആഗ്ര 
ഹിക്കുന്നില്ല., അമ്പതോ നോ അ 
തിലധികമോ രൂപ വിലപിടിപ്പുള്ള. 

സാധനങ്ങഗ അയച്ചുതരാന് കഥിവ്് 

കള ഇടവകകളണ്ടു . അവര് അപ്രകാ 
രം ചെയ്യുമെന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു, എ 

ന്നാല് സാധാരണ ഇടവകകശക്കു്” അ 

ല്] ണ്ട്. ക്ഷൌരക്രൂലിയഠയിപ്പപോലും 
ബൈബിഗ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടത്രെം 

ഇവരുടെ മുദ്രാവാക്യം ബൈബിളി 

നെ തത്വം പ്രചരിപ്പിക്കുക എന്നതാ 
ഞ്. ഇതിനാണ് അവര് പുസ്തകത്തി 
നേഠതിനെക്കാഗ വില കല്ലിച്ചിട്ടുളള 
തും ബൈബിഗ വാങ്ങാന് കഥിവി 
ല്യാത്തവരക്കു സംഭാവനയായിപ്പോലും 
അതു നതകിവരാവൃണ്ടു് . 

ബൈബിശ [7/0 ഒരദ്യവാഗികഭാഷ 
കളിലേക്ക് ഇതുവരെ തര്ജ്ജമ ഖെലയ്യ 
പ്പെടിട്ടുണ്ടെന്നു കണക്കാക്കിയിരതിക്കുന്നും 

ക്രടാതെ മററ പ്രചാരം കുഠഞ്ഞ നി 

രവധിനാടന്൯ ഭാഷകളിലേക്കും തരജ്ങ 

മ ചെയ്യപ്പെട്ടതായി പഠയല്പലെടുന്നു, 

എന്തായാലും ഒരു മഹാആതമാണ് 

ബൈബിഗാഎന്നു പഠയാതിരിക്കുവം൯ 
വയ്യാ, (മാതൃഭൂമി) 

നവംബര് 13 

കരതുകവില്പ്പന 
ജോണ് കല്ക്കടാം) 

തു വലിയ ഭാരമാണു'. നാട്ടിലെ പ്ര 
യാസങ്ങഗ ഞങ്ങശുക്കഠിയാവുന്നതാ 
ണു്, ഭംധികംപേരും ഞെരുക്കക്കാരാ 
ണു. എന്നിരുന്നാലും പത്തിരുപതു ര 

പയുടെ സാധനങ്ങഗ അയയഡ്ക്രാന് ക 
ഗിവില്ലാത്ത ഇടവകകശ ഉണ്ടായിരി 

ക്കയില്ലല്ലൊം. ഒരിടവകയിലെ അ. 

ഞ്ചാറ വ്യക്തികഗ വിചാരിച്ചാല് അതു 
നിഷ് പ്രയാസം സാധിക്കാവുന്നതാ 
ഞ്. നൂറിടവകകഗ അപ്രകാരംചെ 
യ്യൂമെങ്കില് ഞങ്ങള്ക്ക് ഏകദേശം ര 
ണ്ടായിരം രൂപയുടെ സാധനങ്ങഗ ല. 

ഭിക്കുന്നതാണു'”. അതു വിഠഠഴിച്ചാല് 
200 രൂപ ക്രടെ കിട്ടിയെന്നു വരും. 
അതു” ഒരു സെ൯൨൮ സ്ഥലത്തിനായിം 
സ്വന്ത വീട്ടില്നിന്ന് എന്തു കിട്ടിയാ 

ലും അതിന്െറ മാഠ൨൮് ഒന്നു വേഠെ 
ആണല്ലൊ. കൊടുക്കുന്നതിന്െഠ ഏഠഠ 
ത്തിലല്ല, പിന്നെയോഷസ്ന്റേഹത്തിന്െഠയ 
യും സഹകരണത്തിന്െറയും പ്രകാശ: 
നത്തിലത്രെ ശക്തിയും പുരോഗതി 

യും ജനിച്ചു വളരുന്നതു. ഇടവകക. 
കില്നിന്ന് എത്ര ചെഠിയ പാഴ് സലു 
കഗ അയച്ചാലും, അതിനു സൌകര്യ 

മില്പാത്തവര എത്ര ചെഠിയ തുക അ 

യച്ചുതന്നാലും നാട്ടില്നിന്നു ലഭിക്കു 

ന്നതാകകൊണ്ടു ഞങ്ങഗ്ക്ക് അതു്” ആ. 

യിരമോ പതിനായിരമോ രൂപ കിട്ടു 

ന്നതിലും സന്തോഷമായിരതിക്കും, ദൈ 

വനാമത്തിരു ചെയ്യുന്ന യാതൊന്നും ൮ 

ഥാവായിപ്പപോകയില്ല. സഹായത്തി 

നന് കൈ നീട്ടുന്നതാണു യഥാത്ഥ 

സമ്പാദ്യം, ഈ സന്ദര്ഭത്തില് സക 

ല ഇടവകക്കാരും പ്വാപ്ലിപോലെ വി 

വിധസാധനങ്ങഗ അയ.ചതന്നു കഈ 

തുകപില്ലനയെ വിജയിപ്പിക്കണമെന്നു 

ഒന്നുക്രടെ അട്യത്ഥിച്ചുകൊള്ളു.ന്നു. 

ദ പടാടായടെ യൊ ഹൊ, ഈടെ ഓടടാ 

(ടട ടട ടട ടോ ്ടുട്. 

൭ നിം "77൦ 0൩. 
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വേദവറയനക്കുറി 
വി. അപ്പോസ്കലപ്രവൃത്തികഠം 
തിങ്കഗ 15: 12-21. 

കര്ത്താവായ യേശുമിശിഹായിലു 
കള വിശ്വാസംമൂലം ജാതികള്ക്കും ര 
ക്ഷ പ്രാപിയ്ക്കുവാന് കഥിയും എന്നുള്ള. 
തു് അന്നത്തെ യഹൂദ ക്രിസ്ത്യാനിക 

കശ്ക്ക് വിശ്വസിക്കുപാന് പ്രയാ 
സമായിരുന്നും വേദപുസ്പകത്തെ ആ 

ധാരമാക്കി അവര വിശ്വസിച്ചിരുന്ന 

തു” ഇസ്രായേല്യ൪ക്ക് മാത്രമേ രക്ഷ 
യൂള്ള എന്നും, ഒരു പുറജാതിക്കാരന്൯് 
രക്ഷ കിട്ടണമെങ്കില് അവന് യഹൂദ 
മതത്തിലേക്കു പ്രവേശിക്കുകയും ക്രി 

സ്മുവില് വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യണ 

മെന്നുമായിരുന്നും 

മാമ്മോദീസാ മൂലവും സഭാംഗത്വം 
മൂലവും നാം ഉഭ്ദേശിക്കുന്ന രിതിയി 
കുളു ഓപചാരിക വിശ്വാസം മൂല 

വും മാത്രമേ രക്ഷയുള്ളൂ, എന്ന് നാമും 
വേദപുസ്തകത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി 
വിശ്വസിക്കുന്നു. കാല് വഠിയിലെ 
കുരിശില് ചൊരിയപ്പെട്ട രക്തത്തി 

' ന്രോയും കബവ്ുടച്ചയര്ത്തെഴ്ുന്നേഠഠ 

പ്പോസ്പലന്മാരെല്പാവരുടേയും 

ക്രിസ്കവിന്െ നിത്വജിവനന്െറയും 

ഫല ല്വാഫ്യ്തിക്ക് ക്രൈസ്പുവരായ നാം 
കുറിക്കുന അതിര്ത്തികഗ പുന:പ 
തിശ്രോധന ചെയ്യുവാന് ക്രിസ്തു നമ്മെ 
വിളിക്കുന്നുണ്ടോ? 

ചൊവ്വാ 15: 92-29. 
സഭ അതിനെ പ്രധാന തീരുമാ 

നങ്ങളിലെത്തിച്ചേരന്നതു” ഏക സഭാ 
ധിപന്രൌൊ നിശ്ചയം മൂലമല്ല. ആ 

തിരു 
മാന പ്രകാരമല്ല, പരിശുഭ്ധാത്മാവി 
൭൯ഠ നിഖാസസ്ഥാനമായ സഭമുഷ് 
വ൯ ഒരുമിച്ചുക്രടിയായിരുന്നു വെന്നു” 
22-ാം വാക്യംകൊണ്ടു കാനുെന്നു. ഓ൪ 

ത്തഡോക്സ് സഭകളും ോമന് 
കത്തോലിക്കാ സഭയയം തമ്മിലുകൂള ഒരു 

പ്രധാന അന്തരമാണിതു . കര്ദ്ദിനാജള 

ന്മാരുടെ ഉപദേശപ്രകാരം സഭാധി 

പനായ മാര്പ്പാപ്പാ ചെയ്യുന്ന തീരുമാ 
നം പരിശശുഭ്ധാത്മ തീരുമാനമായി, 
പ്രമാദാതീതമായി അവര് കരുതുന്നു, 

കോട്ടയത്തും പരിസരങ്ങളിലുമുള്ള 

ഇടവകകഗ കൌതുകവില്ലനഷ്കകുമ സാ 
ധനങ്ങഗ ശ്രീം സിം യും മാത്യ, (എം. 

ഡി, സിമ്മനാരി, കോട്ടയം) വിനെ 

നവമ്പര് 13_ാംന്ദ-്ക്കമുമ്പ് ഏല്ലിക്കേ 
ണ്ടതാണു . നേരിട്ടയഷ്ക്കുന്നവ൪ 20-ാം 
തീയതിക്കു മുമ്പ് അയച്ചിരിക്കണംം 

ഭയ്ക്കക് വെളിയിലുള്ള വരോട്ട 

ചര്ച്ച വീക്കിലി 

കുറാ 

നമുക്കാകട്ടെ ഈവക കായ്യങ്ങളില് 
അവസാനതിരുമാനം ചെയ്യുന്നതു സ 
ഭയിലെ മേലഭ്ധ്യക്ഷന്മാരും കശ്ീശ്ശ 

ന്മാരും അത്മായക്കാരും ഒരുമിച്ചു ചെ 

ന്ന് ഐകരുപ്വമുളള ഒരു നിശ്ചയത്തി 
ലെത്തുമ്പോഴാകുന്നു. 

ജാതികളുടെയിടയില് സര്പ്പ സാ 

ധാരണയായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന നാലു കാ 

യ്യങ്ങളായിരുന്നു, വിഗ്രഹാരാധന, ര 

ക്തഭക്ഷണം., കഴ്ഇത്തറൃക്കാതെ രക്ത 
ത്തോട്ട ക്രടെ പക്ഷികളെയും മഠ൮൦ 

കൊന്നു ഭക്ഷിക്കുക, വ്യഭിചാരം എ 

ന്നിവം ക്രിസ്കവില് ക്രടെ ദൈവവുമാ 

യുള്ള യഥാര്ത്ഥ ബന്ധമുണ്ടായിക്കഴി 

യയമ്പോഗ, പല ബാഹ്വ നിയന്ത്രണ 

ങ്ങളും ആചാര സംഗതികളും അധി 
കപ്പഠഠായിക്കാണുവാന് നമുക്കും ക 
ഥിയുംം 

ബൃധ൯ 16: 30-34 
"യ്യും ശീലാസും പ്രവാചകന്മാര് 

ആയിരുന്നു...” പരിശുഭ്ധാത്മ നല്വര 

ങ്ങളിലൊന്നാണു്' പ്രചവന വരം. സ 

പരിഗശ്തു 

ഭ്ധാത്മാവു” സംസാരിക്കുന്നതു” സുവി 
ശേഷകന്മാരില് ക്രുടെയാണു്, വിശ്വ 
സിച്ചു സഭയ്ക്കുളള ല് ചേരന്നവരോട്ട് 
പരിശുഭ്ധാത് മാവു സംസാരിക്കുന്ന 
തൂ” പ്രവാചകന്മാരില് ക്ുടെയും. അ 
ങ്ങിനെ സുവിശേഷകന് എന്നും ച്ര 
വാചകന് എന്നും ഉളള സ്ഥാനങ്ങള് 
ആദിമ സഭയിലുണ്ടായിരുന്നും (എഫേ: 

4440.) 
സഭയ്ക്കു വളര് ച്ചയയണ്ടാകണമെങ്കില് 

പരിശുദ്ധാത്മ നല്വരമുള്ള പ്രവാച 

കന്മാര സഭയിലുണ്ടായി ക്രിസ്കവി 

ലുകൂള ജിവിത ത്തെപ്പഠഠി പഠിച്ചെങ്കി 

ലേ സാധിക്കയുള്ളു, നമ്മുടെ സഭ 

നഷ്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടുമള ചുരുക്കം ചില 

പുരാതനകായ്യങ്ങ ളി ലെന്നു്” ഈ 
പറിപ്പിക്കുവാനുളള ചൃമതലയത്രേം 

സഭയ്ക്കുളളില് വിശ്വാസപഠനവും, 

ജിവിതവും സഭയ്ക്കുചവെജ്കിയില് സുവി 
ശേഷ പ്രഖ്യാപനവും സേവനവും; ഇ 
വ രണ്ടുമാണ്” സഭയുടെ ജീവലക്ഷ 
ണങ്ങള്. 

വ്യാഴം 19: 3540 
സുപിശേഷ പ്രഖ്യാപനം പോലെ 

തന്നെ പ്രധാനമായുള്ള ഒരു സംഗതി 

യാണു”, സുവിശേഷം കേട്ടു വിശ്വാ 
ത്തിലേക്കു” തിരിഞ്ഞിട്ടുളളവരെ വീ 

ണ്ടും സന്ദരശിച്ചു' ഉറപ്പിക്കുക എ 
ന്നതും സുവിശേഷപ്രഖ്യാപനം ക്രി 
സ്മരീയ ജീപിതത്തിന്െറ പ്രാരംഭം 

മാത്രമാണു്. നമ്മടെ സ്ളീബാദാസ 

സമൂഹം പോലെയുള്ള. സംഘടനകള് 

ക്ക” ഇപ്പോഴത്തേതില് ക്രടുതല് പ്രവ 

ത്തിക്കുവാന് സാധിക്കാത്തതിന്െഠച്ര 

ധാന കാരണം, പുതുക്രിസ്പ്യാനികളെ 

"വേണ്ടവിധത്തില് വിശ്വാസത്തിലു 

പ്പിക്കന്നര്ധിനുളക ചുമതല അതാതി 

ടങ്ങളിലുള്ള ഇടവകക്കാർ നിരച്പഹി 

ക്കാത്തതുതന്നെയാണെ 
വാശിയും വധഥക്കും ശ് കളിഹന്മാ 

രെപ്പോലും ബാധിക്കുന്ന സംഗതിക 

ളാണു. പക്ഷേ അതു കൊണ്ടെവ൪ പു 

തിയ സഭ സ്ഥാപിക്കുകയോ കോടതി 

കയറുകയോ ചെയ്യുവാനല്ല ഉദ്വംക്തരാ | 

യത്ര”ം ച്രത്വ,ത വിഖപിധ സ്ഥലങ്ങളി 

ലേക്ക് തങ്ങളുടെ പവേലയെ വ്വാപ്പി 

പറക്കുകയാണ് ചെയ്തതെന്നു “മാത്രം. 

വെള്ള । 16: 1-2 

സഭയിലെ പല ബാഹ്വാചാരാനു 

ഷ്ലാനങ്ങശക്കും പലപ്പോഴ്ചം വലിയ 

അര്ത്ഥ മൊന്നുമില്ലായിരിയ്ക്കാമെങ്കിലും 

തആഅഅമവയെ പ്പരരസ്യമായി നിരാകരിക്കു 

ന്നതു മൂലം പൊതുജനങ്ങളുടെയിട 
യിലേക്കുള്ള പ്രപേശനം സാഭ്ധ്യമല്പാ 

തെ വരാംം ഈ തത്വമാണ് നമ്മ 
ടെ ആചായ്യന്മാരുടെ വേഷഭൂഷാദി 
കശ് നമ്മൃയടെ നാട്ടിനു” യോജിച്ചതോ 
അതിഗഹനമായ, അത്ഥമുളക്ളതോ 

അല്ലെങ്കിലും നാം തുടരന്നു കൊണ്ടു 
പോകുന്നതിന്െറ പ്രധാന കാരണം. 
എന്നാല് അങ്ങനെയൊരു ആചാരാന്ു 

ഷ്രോനത്തിന് നാം വിധേയരാകുന്നത് 
ക്രിസ്തവിന്െഠ സുവിശേഷം സഭയി 
ലുള്ള വരക്കും സഭേതരരക്കും അറിയു 

ന്നതിനു” വിഘാതമായി ത്തിരുമ്പോ 
ഗാണ് അവയെ നാം പുന:പരിശോ 

ധന ചെയ്യേണ്ടതാവശ്വമായ വരുന്ന 

തും തീമോഥെയോസിന്െഠ പരി 
ച് േമദന യഹ്ഹുദന്മാരുടെയിടയില് 
അഭ്രേഹത്തിനു പ്രവേശനം ലഭിക്കു 
വാന് അതു സഹായകമായിത്തീര്൪ന്ന 
തൂുകൊണ്ടു മാത്രമാണു” നീതികരിക്കാ 

വുന്നതു. 
ശനി 10: 06-10 

പരിശുഭ്ധാത് മാവിനു” കീഴടങ്ങി 
ജിവിക്കുന്ന സഭാപ്രപത്തക൪ക്ക് ത 
൭൯൭൦൭ നടത്തിപ്പ് എല്ലായ്പ്പോഴ്ചം 
ഉണ്ടാകുന്നതായി അനുഭവസിദ്ധമാ 

ണു”. പല പ്രയാസങ്ങളിലേക്കും 
പിീഡനങ്ങളിയ ല ക്കു മാ ണര്, 

വി: പചൌലൃസിനെ ' റൃഹാദ് കഃ 
ദിശാ നടത്തിയതെങ്കിലും, അവയി 

ലോരോന്നും കഷ്ടതയില്ക്രുടെ ക്രിസ്തു 

വിന്െഠ സഭ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടന്നതിനു”" 
കാരണമായിത്തീരന്നു, 

ഇന്നും നമ്മടെ നാട്ടിലും പശ്ചിമ 



ചരച്ചു് വീക്കിലി 

ഒരു തിരിഞ്ഞനോട്ടം 

(എംം സിം കുഠിയാഷക്കോസു റമ്പാന് ബി. ഏ,) 

“യഹോവയ്ക്കു സ്യോത്രം ചെയ്വിന്. 
അവന് നല്പവനല്ലോ. 
അവനെഠ ദയ എന്നന്നേക്കുമുള്ളത്ര് 

സങ്കീത്തനം 130. 1 
പലരും അവരവരുടെ ജിപിതത്തി 

നെൌഠ ഓരോ ഘട്ടത്തില് അതുവരെ ക 
ഗ്രിഞ്ഞ കാലഘ്മട്ടത്തെക്കുഠിച്ചു പിഠ 

കോട്ടു തിരിഞ്ഞ ചിന്തിക്കാവണ്ടല്പോം 

ഒരുവന് ആണ്ടുതോറും അവനന്െഠ 
പിഠന്നാ൦ ദിവസത്തില് അപ്രകാരം 
ചിന്തിച്ചു” അനുഭവിച്ച കൃപകശക്കാ 

യി ദ്ദൈവത്തെ സ്തൃതിക്കയും ഭാവിജി 
വിതത്തില് ദിവ്യനടത്തിപ്പിനായി 

സ്വയം സമരപ്പിിക്കുകയും ചെയ്യുന്നും 

പേഠൊരുവപന് അവനെഠ ഉദ്വോഗല 
ബ്ധിയുടെയോ വൃവസായരേംഭത്തി 

ന്ൌയോ തീയതിയെ ആണ്ടുതോവം: 

അപ്രകാരം ഓാര്ക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കാംം 

വീടിലിരുന്നു മാത്രമല്ല ദേവാലയത്തി 
ലേക്കു ചെന്നു കുരബാനച്ൊല്ലിക്കയും 

വഥിപാടുകഗ അര്പ്പിക്കുകയും ചെയ്യു 
ന്നവരും ഇല്ലാതില്ല. "യഹോവയ്ക്കു 
സ്നോത്രംചെയ്വിന്൯., അവന് നല്ല 
വനല്ലോം അവനെഠ ദയ എന്നേക്കുമു 

൫ 2 
൧൭൫. 
ഈ മൊഴി അപ്പടി ആദ്യം പാടി 

യതു ദാവിദായിരുന്നെങ്കിലും പ്രസ്തത 
ആശയത്തോടുക്രടിയ സ്നോത്രാരപ്പണം 

മനുഷ്വകുലത്തോളുംതനെെ പഥഗക്കമുള്ള 
തലയോ? 

കനാന് ദേശാവകാശികളായ ഇ 
സ്രയേല് ജനത്തെ മിസ്പയിമിലെ അ 
ടിമയില്നിന്നു വിണ്ടെട്ടത്തു യോര്ദ്ദാ 
ന് വലരെ നയിച്ച മോശ അവിടെ വ 
ചയ പിഠകോട്ട തിരിഞ്ഞു പൂരവദിപസ 
ഞങ്ങളേയും ദൈവനടത്തിപ്പിനേയും ഓ 

ത്തനോക്കി. അദ്ദേഹം ജനത്തോട്ട 
പഠഞ്ഞതെന്തെന്നാല് ““യഹോവ ഇ 

സ്രയേലിനെ ചുഠഠി പരിപാലിച്ചു: 

കണ്മണി പോലെ അവനെസ്തൂക്ഷി 
ചും കഴ്ണക൯ ക്രടനക്കി കുഞ്ഞുങ്ങള്ക്കു 
മീതെ പഠക്കുന്നതുപോലെ താന് ചിയ 
കുവിരിച്ച്” അവനെ എടുത്തു തന്െഠ 

ഫട്ടത്തിനപ്പഠത്തുമുളള ജനങ്ങഗ "നി 
ങ്ങളിങ്ങോട്ട കടന്നുവന്ന് ഞങ്ങളെ സ 
ഹായിയ്ക്കു”” എന്നു് പഠയാനിടവരണ 

മെങ്കില്, പരിശുഭ്ധാത്മാവിന്െഠ 
ശുദ്ധീകരണത്തിനും ശക്തിക്കും 

മോരുത്തരും നമ്മെത്തന്നെ ഏല്പിച്ച 

കൊട്ുക്കുകയല്പാമത മഠവുമാര്ഗ്ഗമില്പ. 

നാ 

' ചിഠകിന്മേത അവനെ വഹിച്ചും 

പുരാതനനായ ദൈവം നമ്മ,ടെ സ 

മ്േതം; കിഴെ ശാശ്വത ഭജങ്ങഗ 
ഉണ്ടു്.” അദ്ദേഹത്തിന്െറ ആ തി 
രിഞ്ഞുനോട്ടം യാ സമ്പൂര്ണ 
മായിരുന്നും "യഹോവയ്ക്കു സ്യോത്രം 
ചെയ് വിന്, അവന് നല്ലവനല്ലോ. 
അവന്െഠ ദയ എന്നേക്കുമുള്ളത്ര 

ശമുവേലും ഒരിക്കല് പിഠകോട്ടു 

നോക്കിജനത്തോടു പഠഞ്ഞു. "യഹോ 
വ നിങ്ങശക്ക് എത്ര വലിയ കായ്യ 
ങ്ങഗാ ചെയ്തിരിക്കുന്നുവെന്നു ഓത്തുകൊ 

ളൂ വിന്. അവനെ ഭയപ്പെട്ട പൂര്ണ്ണ 
ഹൃദയത്തോടും പരമാര൪ത്ഥതയോടും 
ക്രടെ സേവിക്കുകമാത്രം ചെയ് വിന്, 
"യഹോവയ്ക്കു സ്യോത്രംചെയ് വിന്. 
അവന് നല്പവനല്ലൊ, അവന്െഠ ദയ 
എന്നേക്കുമുള്ള തു"; 
ഞാന് കശിീശാപ്പടമേഠറഠിട്ട് ഈ മാ 
സത്തില് 25 വര്ഷങ്ങക തികയുകയാ 
ണു”: ഈ വര്ഷാരംഭം മുതല് ആ ചി 

ന്ത എന്നില് ഉണ്ട്ട്. ഞാനും പിഠകോട്ടു 

നോക്കുമ്പോഗശ യഹോവ എനിക്കു എ 
തൂവലിയ കായ്യങ്ങഴ ചെയ്തിരിക്കുന്നു 
എന്നു” ഒരോന്നായി ഓര്മ്മയില് വരു 
നും പൂരാതനനായ ദൈവത്തിന്െഠ 
ശാശ്വതഭജങ്ങളുടെ നടത്തിപ്പും താ 

നവംബര൪ര 1 2. 

ങ്ങലുമല്പാതെ കണ്മാനില്ല, അവ ഞാന് 
വിവരിക്കുന്നില്പം അതു കപടഭക്തി 

യൂം സാക്ഷിപഠചിലുമായി വ്യാഖ്യാന । 

ക്കപ്പെട്ടേക്കാം. 

എണ്െെറ മാതാപിതാക്കന്മാർ ഓര് 
തോഡോക്സ് പവിശ്വാസാചാരങ്ങ. 
ളില് നിഷ്ടയുള്ളവ൪ര ആയാരുന്നും സ 

സ്വ്വഷ്ണും പാതിരാത്രിയും പ്രഭാതത്തി 
ലും വലിയ നോമ്പില് ഉച്ചഷ്ണും എ 

ന്െഠ വിട്ടില് നമസ്ക്കാരം പതിവാ 

യിരുന്ന. ഏതെങ്കിലും രായറാഴ്ചയോ 

മാഠനോയ പെരുനാളിലോ എനെ 
പിതാവു പളകിയിത പോകാതിരുന്ന 

തായി എനിക്കു ഓര്മ്മയില്ല. അവ 
യൊക്കെയും മക്കഗാക്കു മാതൃകയായിരു 
ന്നു 

എനിക്കു പരിചയപ്പെടുവാന് ഇട 

യായ ആദ്യത്തെ വൈദികന് കാരു 
ചിഠെ ഗീവവഗീസു റമ്പാച്ചന് ആ, 

യിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്െഠ ദൈവ 
ഭക്തി, സൌമ്യത, പ്രശാന്തത, ലളിതജീ. 

വിതം മുതലായവയൊക്കെയും ബാല്വ 

ത്തില്ത്തന്നെ എനെ ഹൃദയത്തെ സ്സ 
൪ശിച്ചും 
ണമെന്ന ആഗ്രഹം അക്കാലത്തു തന്നെ 
എന്നില് അങ്കരിച്ചു രുഡ്ഥമൂലമായതത്തെ .. 

മറഠാദ൪ശങ്ങശഗഎനിക്കൊരിക്കലും ചി 
ന്താവിഷയമേ ആയിരുന്നിടില്ല., ദൈ 

വകൃപയാല് അതു നിഠറവേവുകയും ചെ 

യം എന് മനമേ, യഹോവയെ 
വാഗ് ത്തുക; എന്െഠ സര്വാന്തരംഗ 

വുമേ അവന്െഠ പ 

കക ക കക. കക. കക കം കം. ക കക. കക. കക പ്കതം. കം. ശംത്ം.കം; യ്ത. 
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ഒരു ദയഠാക്കാരനായിത്തീര 



തുലാം 97 ് 

എ൯ന്മനമേ. യഹോവ 

യെവാഴ ത്തുക. അവണ്െഠ ഉപകാര 

ഞ്ങഗം ഒന്നുംമഠക്കയും അരുതു, 

എനറൌ പിദ്വാത്ഥികാലത്തെക്കുഠി 

ച്ച് ഓക്കുമ്പോഗ എനിക്കു സന്തോഷ 

മത്രേ ഉള്ളതു . ക്രൈസ്ുവവഭ്യാലയ 

ങ്ങളില് മാത്രണ് എനിക്കു... പഠിക്കുവാ 

൯ ഇടയായിട്ടുകളതര എനെഠ ഗു 

രുക്കഷ്മാരൊക്കെയും നല്പവരും ചമത 

ലാബോധമജള വരും വിഭ്വാരത്ഥ കളോ 

ടു സ്ന്േഹമുള്ളവരും ആയിരുന്നു, ഞാ 

ന് 1017ല് പതിനാഠാമത്തെ 

വയസ്സില് സ്രഗഗഫൈനല് ജയിച്ച സെ 

൯൨൮ ബൈക്കുമാന്സു ഹൈസ്ത്ററഗ വിട്ട 

പ്പോഗശ എനിക്കു സര്ടിഫേക്കാ൮വ ത 

നനുകൊണ്ടു ഹെഡ് മാസ്റ്റര് ശ്രി. എം. 

പി. മരിയദാസപിള്ള. നിഠഞ്ഞ കണ്ണൂ 

കളോടടക്ൂടെ യാത്രപഠഞ്ഞതു” ഇന്നും 

ഞാന് ഓാരക്കുന്നു. 

“്ഠധ ബട ൬൫൦ 0ട5% ല്മഗ്നള 

2ഠ)/ 1൩ ൦ ഠദടട ഒട യ; 
ദ ഠ് ധം ഭയ രഥ് ഗഗ ।॥.?? 

പിന്നീട് ഞാന് പഠിച്ചതു കോട്ട 

യംസി, എം. എസ്. കോളജിലും 

ത്തിശിനാപ്പളളി എസ്സ് . പപിം ജി, കോ 

'കേജിലും ആയിരുന്നും അക്കാലത്തു കോ 

ട്ടയം കോളജ് പ്രിന്സിപ്പാഗ ഠ൮ 

വാഥ ത്തുങ്കം 

ഉണ്ട്ട് എഫ്. എന്ം ആസ് ക്വിത്തും; ' 

എസ്സ്. പി, ജിം കോളുജ് പ്രിന്സി 
പ്രംഗ ഠവാണ്ടു” അല്പന് എഫ. ഗാര് 

ഡിനറം ആയിരുന്നു. അവതിരുവരും 

അസാധാരണസാമത്ഥ്യവും. ആങഞ്ഞാശ 

ക്തിയയം ഉള്ള വര് ആയിരുന്നു. രണ്ടി 

ടത്തും ശിക്ഷണബോധം വളരെ ഉയ 

ന്നനിന്നിരുന്നു. ആ കോളജുകളുടെ 

ഹോസ്റ്റലുകളില് താമസിക്കുമ്പോ.ഴം 

നമ്മുടെ സഭാചാരങ്ങളില് നിന്നു വു 

തിചലിക്കാതിരിക്കുവാന് ഞാന് ശ്ര 

ദ്ധിച്ചിരുന്നും 

എനെഠ ഇരുപത്തിഒന്നാമത്തെ വ 

യസ്സ്റില് ഞാനു ഒരു ഹൈസ്ക്കൂള് ആ 

ദ്ധ്യാപകനായിത്താിന്ന. ഒരു വര്ഷം 

തിരുമൂലപുരം ബാലികാമഠത്തില്ും ആ 

൮൮൪ഷംനിക്കോശസണ് സ്ത്കൂളിലും ഞാ 

ന് പഠിപ്പിച്ചും അന്നും അവ രണ്ടും 

ആംഗ്ലേയമഹതികഴ്യടെ യെ 

ന്റിലാണു നടത്തപ്പെടി അന്നതു, ബാ 

ലികാമഠത്തിലെ ഹെഡ് മിസ്സ്രസായി 

രുന്ന മിസ്സ് ഹോംസിനെഠയും നി 

ക്കോഗസണ ഹൈസ്ത്കുളിലെ ഫെഡ 

മാസ്റ്റഠായിരുന്ന മിഷ്്ക൪ര ഠിംകെ കു 

അവിഭയ്യടേയും കിഥിത്, സേവനമനു 

ഷ്ിക്കവാ൯ സാധിച്ചതു വിദ്വാഭ്വാസ 

കാലത്തേക്കാശ അറിവും പപ രിചയ 

വും കണിശവും സമ്പാദിക്കുന്നതിനു 

സഹായമായിരുന്നും ക്രിസ്മീയക്രടായ മ 

ചര്ച്ച് വിക്കിലി 

യിലുള്ള ക്ര'സ്ീയ സേവനത്തിന്െറ 
സന്തോഷവും മാധ്യവും ആ സ്ത്ൂളി 
ലെന്നപ്രകാരം മഠെഠാരിടത്തും ആസ്വ 

ദിക്കുവാന് എനിക്കു കഥിഞ്ഞിടില. 
മിസ്സ് ഹോംസ് ഒരു ക്രൈസ്പുവമഹ 
തിതന്നെ ആയിരുന്നു. മിസ്റ്റര ഠി. 

കെ, കുരുവിള എനിക്കു പരിചയപ്പെ 

ട്ുവാന ടയായിട്ടുളള. മാത്തോമ്മാക്കാരി 

ത ഏറവും നല്ലവനും ,നിഷ്ക്കളങ്ക 

നും ആയിരുന്നും, ആ രണ്ടു വിദ്യാലയ 

ങ്ങളിലെയ്യംസേവനംമൂലംരണ്ടു സമുദാ 

യത്ങളിലേയയം പ്രശസ്തരായ അനേകരു 

മായിപരിചയപ്പെടടന്നതിനു സാധിച്ച 

തും ഒരു നേട്ടമായി ഞാന് കരുതുന്നും 
മാസന്തോവം ശമ്പള ംകിടഴ്ടിക്കൊണ്ടി 

രുന്ന ആ ഉദ്വധോഗകാലത്തും എന്െറ 
ബാല്യആദ൪ ശംഎന്നില് കുടികൊണ്ടി 

രുന്നു. അതിന് നിഠചേോോല് എ 

ന്െഠ ച ന്താവിഷയവുമായിരുന്നും 

10 20_ാമാണ്ടു സ്തുഗച൪ഷാവസാ 
നത്തിരു ഉദ്വോഗം ഉപേക്ഷിച്ചു' വാ 
കത്താനം കാതോലിക്കാ ബാവായില് 

' നിന്നും സ്വ൪ഗ്ഗാരോഹണലപ്ലെരുനാളില് 
ശെമ്മരശുപട്ടം ഏല്ക്കനനതിനു ആ 
ളേഹവുമായി ആലോചിച്ചു നിശ്ചയി 

ചിരുന്നു. എന്നാല് 1928 ഡിസമ്പ൪ര 
1/_ാംന്൯- അദ്ദേഹം കടന്നപോയിം 
എങ്കിലും മുന്നിശ്ചയപ്രകാരം തന്നെ 
ഞാന് ഉദ്വോഗം രാജിവച്ചു യ്ര്ൂഗ വി 
ട്ടകയും, ഏപ്രില് /_ംനു- വാകത്താ 
നം വലിയ പകകിയില്വച്ചു കോട്ടയം 
ഇടവകയുടെ മാര് ഗ്രീഗോഠിയോസു 
മെത്രാപ്പോലിത്താതിരുമേനിയില് നി 
നു ശെമ്മാശുപട്ടം, സ്വീകരിക്കയയം 

ചെയ്തും (പ രിശുഭ്ധ കാതോലിക്കാബ 
വാതിരുമേനിയ്യം 
ഫിതനായിരുന്നു, ) ഭാവി അനിശ്ചി 
തമായിരിക്കെ നാട്ടം വീടും ഉദ്യോഗ 
വുമുപചേക്ഷിച്ചു സഭാസേവനത്തിനു 

പ്ഠപ്പെട്ടപ്പോഴത്തെ മനഃപ്രയാസങ്ങ 
നിസ്റ്റാരമായിരുന്നില്ല. കീഴെ ശാ 

ശ്വതളജുങ്ങശ ഉണ്ടല്ലൊ എന്ന ചിന്ത 
സമാശ്വാസപ്രദമായിരുന്നു, “ലോകകേ 
യാത്ര” എന്നു് എനിക്കു തോന്നി, 

പിന്നിട്ട് ഒന്നര വര്ഷത്തോളം 
ഞാന് പഴയസിമ്മനാരിയില് താമ 
സിച്ചു “ സുറിയാനി പഠിച്ചു, എനെ 
മല്പാന്മാര ദിവൃശ്ര്രീിമാന്മാരായ മട്ട 
യ്ത അലക് സന്ത്രയോസ് അച്ചനും; 
ചെഠിയ മഠത്തില് സ്ക്കഠിയാ അച്ച 
നും ആയിരുന്നു. അവരിരുവരും എ 
ത്രയും ഉത്തമന്മാരായ രണ്ടു പുരോഹി 
തന്മാരായിരുന്നും അവര് ഇപ്പോള് 
ഇല്ലം "1,951 6൭! 2030 ധന്ഥാ 
10൭൩. 000, 300 % 11% ൭0 
ടഃ ടവ്നട ൧00൫ ൭൩. 

അപ്പ്പോഗ സന്നി 

[ 

11 

ഉനനതവൈദികവഖിദ്യാഭ്വാസാത്ഥ ം 
വിണ്ടും ഒരു വിദ്വാര്ത്ഥിയാവാന് തക്ക 
പ്രായം എനിക്കു കടന്നിരുന്നു: അതി 

നു തക്ക കഥിവുകള് എനിക്കു ഇല്ലായി 
രുന്നതിനാല് അതിനു ഞാന് ശ്രദ്ധീ 
ചതുമില്ല. എന്നാല്ജനങ്ങഗ വിഭ്ധാ 
ഭ്യാസത്തില് ഉയര്ന്നു വരുമ്പോഗ ഏ 
ന്നെപ്പോലെയയുളള വൈദിക അവ 

രെക്കാഗ താണുനില്ക്കുന്നതു ധൈധയ്യ 

മായ സേവനത്തിനു ഒരു തടസ്തമാണെ 

ന്നു കാലം കടക്കവെ എനിക്കു ബോദ്ധ്യ 

പ്പെടിട്ടുണ്ടും'. പഥയസിമ്മനാരിയില്ൽ 
സുറിയാനി പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോ 

ഗു അവഖധിക്കാലങ്ങളിലൊക്കെയും എ 
ന്െ൭ സങ്കേതം പാമ്പാടിദയഠാ ആയി 
രുന്നു എന്നതു കൃതജ്ഞതാപൂര്വം ഞാന് 
സ് മരിക്കുന്നു. 

1 

(12-ാംപേജു് തുടരച്ച) 

പ്പോലെ ഇല്ലാതിരുന്ന കാലത്താണ 
ല്ലൊ. വിശുഭ്ധ ഇഗ്നാത്തിയോസ്സഭ 
യയടെ കാതോലികസ്ധപഭാവത്തേപ്പഠഠി 
ആദ്വമായി പഠഞ്ഞത്ു്. അതിനാല് 
സഭയുടെ സാര്വത്രികത എന്നു പഠയയ 
ന്നതു വെ൮ം ഭൂമിശാസ്രുപരമായ ഒ 
ന്നല്ലെന്നും ഓര്ത്തിരിക്കണംം 

3 ഉദ്ദേശത്തിലും ലാക്കിലും സൃ 
വിശേഷവേലയിലും സഭയ്ക്ക് ഒരു കാ 
തോലികത്വം ഉണ്ടു്, രാജ്യത്തിനെ 
സൃവിശേഷം സകല ജാതികശക്കും 
സാക്ഷ്യമായി ഭൂലോകത്തിലൊക്കെയും 
.പ്രസംഗിക്കപ്പെടും; അപ്പോഗ അവ 
സാനം വരും (മത്തായി 24. 14) 
എനന കര്ത്താവിനെഠ അരുളപ്പാടില് 
സഭയയടെ സാരവത്രികതയുടെ ഒരു വ 
ശം ലപ്രസ്തഷ്ടമാക്കിയിരിക്കുന്നു, ഇതി 
ല്നിന്നു മനസ്സിലാക്കുന്നുതു” ലോകവ്വയാ 
പകമായരീതിയില് സഭയുടെ നിര്മ്മ 
ലസൃവിശേഷം പ്രസംശിക്കപ്പെടണ 
മെന്നുകകതാണു”. തല്ഫലമായി ഫൃ, 
ദയമാാഠം ഉണ്ടാകുന്ന സത്ധവവിശ്വം 
സികളെ ക്രടിച്ചേര്ത്തു” മിശാിഹാത 
മ്പരാന് തെയ കാതോലികസഭയെ 
പണിതുകൊണ്ടിരിക്കുംം 

മതസ്വാതന്ന്്യം 

ഒരു മതേതരരാഷ'ട്രമായ ഇന് ഡ്വയി 
ത്ഏതൊരു വ്യക്തിക്കുംയുക്തമെന്നുതോ 
നന്ന മതം ആചരിക്കുവാന് പരാിപൂ 
൪ണ്ണസ്വാതന്ത്രവമുണ്ടൈന്നു” ഇന്ഡ്വന് 
പ്രധാനമന്ത്രി ശ്രി നെഹ നവംബര് 
1-ിംന൯-അഹമ്മദ് ബാദില്വച ഒന്നു 
ര്രുടി പ്രസ്പ് വിച്ചിരിക്കുന്നും 

നാത്ര 



പ.) ൪൭ 

മ്പ 
നിഖ്യാവിശ്വാസപ്രമാണം ചം ം 

121 ൦൯ ക €-ഒ-194൭ 

സഭയുടെ കുതോലികസ്വഭാവം 
(വം ഡ 

ഇങ്ങനെ പലവിധത്തില് സഭസ്ക്ര 
വി: ലവേദപൃസൃകത്തില് നിരവചന 
ഞ്ങഗാ പഠഞ്ഞിട്ടുണ്ടു”, സഭയുടെ സ്വ 
ഭാവമായി നാലു കായ്യയങ്ങഗ നിഖ്വാവി 
ശ്വാസപ്രമാണത്തിലും എടുത്തുപഠ 
ഞ്ഞിരിക്കുന്നും അവ സഭയുടെ കാ 

തോലികത്വം,ശ് ലൈഹികത്വം,ഏ്ക 
ത്വം, വിശുദ്ധി എന്നിവകളാണ്. ആ 

വയില് ആദ്യത്തേതായ കാതോലിക 
ത്വം എന്നതിന്െഠ അര്ത്ഥം സാര്വ 
ത്രികുത അഥവാ പ്രാപഞ്ചികത്വം എ 
ന്നാണു, (വ്പ്ഴ൦ടചി) അദ്വമാ 
യി ഈ വാക്ക് സഭയെക്കുറിച്ചു ഉപ 
യോഗിച്ചതു” പരിശുദ്ധനായ ഇഗ്നാ 

ത്തിയേസ് (10/ ൧. ൬.) ആയിരു 
നും ഇദ്ദേഹം യോഹന്നാന് സുവി 
ശേഷകന്൯െഠ ശ്രമഫലമായി ക്രിസ്യ്യാ 
നിയായിത്തീരനന ആളും അഭന്ത്യാഖ്യാ 

യിലെ ബിഷപ്പും ആയിരുന്നും പ്രാ 
ദേശികമായി സ്ഥിതിചെയ്തിരുന്ന ചെ 

ഠിയ ചെഠിയ സഭകഗ എല്ലാം ഉഗാ 
പ്പെടുത്തിയുള്ള കാതോലിക സഭയെ 
ക്കഠിച്ചു അദ്ദേഹം ആദ്യമായി എഴ 

ഡീക്കന് എംം വിം ജോജ്ജ് ) 

തിം ഈ വാക്കിനു” താഴെപ്പറയുന്ന 
അര്ത്ഥവ്വാഫ്യി ഉണ്ടു്. (1) വിശ്വാ 
സകാര്യങ്ങളില് പേദവിപരീതികള് 

ഒ ഒതോിരായുള്ള സഭയൃയടെ പൊതുവായ 

നിലപാട്ട്. അവിടവിടെയായി പുതു 
രായി മുളുചൂുകൊണ്ടിരുന്ന ദുരുപദേ 

ശങ്ങശ കാതോലികസഭ ചെറുത്തും 

വെറുത്തതും നിന്നും 

സ്മൃതി ചൊലച്പുക്കടപ്പ വിശ്വാസം 

എന്നുള്ളതാണു” സഭയുടെ യഥാര്ത്ഥ 

കാതോലികത്വംം അസത്വം ആരുപയ 

ഞ്ഞാല്യം അതു കാതോലികമായിരിക്കു 
ന്നതല്ലം എണ്ണത്തിലും വണ്ണുത്തിലുമല്ലാ 

പിന്നെയോ സ്വഭാവത്തിലും വിശ്വാ 

സത്തിലുമാണു' സഭയുടെ ശരിയായ 
കാ തോലികത്വം അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന 
തു”. ഏതെങ്കിലും ഒരു സഭാവിഭാഗ 

ത്തിനു ഏറഠവുമധികം അംഗങ്ങള് ഉ 
ളതുകൊണ്ടു' അതു മാത്രം കാതോലി 
കമാണെന്നു പാഞ്ഞുക്രടാം പിതാക്ക 
ന്മാരക്കു” ഒരിക്കലായി ഭരമേല്പിച്ചി 

രുന്ന വിശ്വാസത്തോട്ടക്രടി ക്രട്ടിച്ചേ 

രക്കാതെയും അതില് -നിന്നും വെട്ടിക്കു 

ട് ൭൧5 ൭൦ടാടാടകാക്ടക൭ു 

ബ്ബ)” ഓഹ് ശെക്കുന് ലിമിററധ് 

1, മം. 

(11 സ്ല[്ി് 
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(1919-ല് സ്ഥാപിക്കപ്പെടതുു് ) 

ബ്രാഞ്ചുകഠം., ആലപ്പുഴ, അമ്പലപ്പുഴ, അരു, ചങ്ങനാശ്ശേരി, 
ചെങ്ങനൂ൪, എടത്വാ, എഠണാകുളം., ഹരിപ്പാട്ട്, കോട്ടയം, കുമരകം, 

കോന്നി, മാന്നാർ, പുതുപ്പളലി, പുഠമഠഠം, പാമ്പാക്കുട, തിരുവലാ, 

ടാ; തിരുവനന്തപുരം. 

ഏജന്സികം. അലയവാ, അതിരമ്പുഥ, ബോംബെ, ലോംഗ് ഇം 
കൊച്ചി,കോഥിക്കോട്ട, കല്ക്കട്ടാംകോയമ്പത്തു൪, കണ്ണു, ഈറോഡ്, 
ഫെയാര്൪ഫീല്ഡ, ഹൈദ്രബാദ്, കോതമംഗലം, കുത്തിയതോട്ട”, 
കോഴഞ്ചേരി, കായംകുളം, കാഞ്ഞിരപ്പളളി, മൂന്നാര് മുണ്ടക്കയം. 
മൂവാഠവപുഴ, മംഗലാപുരം. മധ്യര, മൈസ്മൂ൪, മാവേലിക്കര, മദ്രാസ്ത്്; 
നാഗര൪രകോവിരു, നാഗല്പ൪, നൂഡഹി, പാലാ, പത്തനംതിട, പാലക്കാ 
; പീരുമേട്ട്, സെക്കന്ദ്രബാദു”, ചേത്തല, കൊല്ലം. റാന്നി, സേലം, 
തിതനതവേലിം തൃശ്ശിനാപ്പക്ളി, തൊടുപുഥയ തൂത്തുക്കുടി, തൃശൂര് 
വൈക്കം, വെല്പൂര,വണ്ടിപ്പെരിയാരം 

എ യുത്ത് 
൨൧ 

മമജക്ര 

ക്കാതെയും നില്ക്കുന്ന സഭ ഏതോ അ 

താരനു” യഥാത്ഥത്തിമുള്ള കാതോലി 
ക്കാസഭ, അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണും വ൪ 

ദ്ധിപ്പക്കുവനായി വിശ്വാസത്തെ ഇ 

ഷ്ലാനുസരണം ലാഘവംപ്പടുത്തി ഉണ്ടാ 

ക്കുന സംഖ്വാവര്ഭ്ധനവിനെതിരായി 

ട്ടു” കര്ത്താവു തന്നെ കല്ലിച്ച ഒരു വം 
ചകം ക്രിസ്പ്യാനികശ എന്നഭിമാനിക്കു 
ന്നവര പോലും ഓാര്ത്തിരിക്കേണ്ടതാ 

ണു. അതായതു നാശത്തിലെക്കു പോ. 
കുന്ന വതേില് വീതിയുളള 
തും വഴി വിശാലവും അതില്ക്രടി 

കടക്കുന്നവര് അനേകരാകുന്നു; ജിവങ്ക. 

ലേക്കു പോകുന്ന വാതിരു ഇഴുക്കവും 

വഥിഞെെരുക്കമുതും അതുകണ്ടെത്തു 

ന്നവ൪ ചു ഒക്കമത്രേ. (മത്തായി 
7: 19, 14) ഈ വാക്യം ഇപ്പോഗു ഉ 
ദ്ധരിച്ചതു” സഭയില് യഥാര്ത്ഥ 
സ്ൃയവിശേഷവേലകൊണ്ടു” ആളു_കക്കെ 
ചേര്ക്കുന്നതിനെതിരായിട്ടല്ല പ്പി 
ന്നെയേോ വ്ൃക്തികളുടെ മനസ്സു മാ 

റഠാ൭ ത ഇരയിട്ടു മീന് പിടിക്കുന്ന സ 
മ്ൃദായത്തിനെതിരായിട്ടു മാത്രമാണു. 
സത്വവിശ്വാസമില്ലാത്ത സാരവത്രി 

കത കാതോലികമല്പ. യേശ്രക്രിസ്കു 

ലോകരക്ഷിതാവായാല് സഭയില് ബർ 

ബരനും ശകനും, ദാസനും; സ്വത 

ന്ത്രനും എന്നിത്യാദി പ്വത്വാസം പാടി 

ല. (ഗലാത്വ൪ര 3: 28, കൊലോസ്വ൪ 
8: 10, 11) നിങ്ങഗ ഭൂലോകമൊ 

ക്കെയും പോയി സലക സൃഷ്ടിയോടും 

സവിശേഷം പ്രസംഗിപ്പീന് എന്നാ 
യിരുന്നുവല്ല്യോ നമ്മുടെ ക്രത്താവി 

ന൯െൌ അന്ത്യശാസനം. (മത്തായ 
28: 191) മര്ക്കോസ് (16: 1൭) 

(ദുഭൂമിശാസ്ത്രപരമായി സഭയ്ക്കു ഒരു. 
സാര്വത്രികതയുണ്ടു”. ഇതു” കാലങ്ങള്. 

ചെല്ലംതോറും വര്ദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരി 

ക്കുന്നുവെന്നുളള തു ചാരിതാര്ത്ഥ്ൃയജന 

കമത്രേ, ഈ' ഇരുപതാം നൂഠഠാണ്ടില് 

പസഫിക്ക്” സമുദ്ത്തിലെ ചെഠിയ 
ചെഠിയ വീട്ട മുതല് ലോകത്തിന്െയ 

അഞ്ച, വന് ക. ര. കളിലും സഭ 

അതിന്െറ ചിഠകുകശ വിരിച്ചട്ടുണ്ടു . 
എങ്കിലും ഭാരതത്തിരു രണ്ടു ശതമാന 

വും ചൈനായില് ഒരു ശതമാനവും. 

ജപ്പാനില് മൂന്നു ശതമാനവ്യം മാത്രമേ 
ക്രിസ്ത്യാനികള് ഉകളൂള് എന്നുമളതും വി 
സ്മരിച്ചുപോകരുതു . ഭൂമിശാസ്ത്ര 
പരമായ കാതോലികത്വം ഇന്നേ 

(ശേഷം 11-ാം പേജില്) 
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